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أبنائــي وبناتــي : لقــد ســخرت لكــم دولتكــم كل اإلمكانيــات ، ويســرت لكــم كل الســبل 

لتنهلــوا مــن العلــم فــي أرقــى الجامعــات فــي الداخــل والخــارج ، والوطــن ينتظــر منكــم  

الكثيــر ، فعليكــم أن تحرصــوا علــى اســتغالل أوقاتكــم فــي التحصيــل ، فأنتــم اســتثمار 

المســتقبل للوطــن ، ونحــن حريصــون كل الحــرص علــى إيجــاد فــرص العمــل بمــا 

يحقــق لكــم الحيــاة الكريمــة  .

الملك سلمان بن عبدالعزيز
خادم الحرمين الشرفين
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الرؤية:

  أن تكون منارة المرأة للمعرفة والقيم

الرسالة:
ــاء  ــي بن ــهم ف ــة تس ــا العلمي ــة وأبحاثه ــا التعليمي ــزة بريادته ــرأة متمي ــاملة للم ــة ش ــي جامع ه

االقتصــاد المعرفــي بشــراكة مجتمعيــة وعالميــة.

القيم :

االنتماء، والنزاهة،  والثقة،  والتفوق ، والتميز، وااللتزام بالجودة، واالحترافية المهنية.



الخريجات للعام 1439/1438هـ
9



الخريجات للعام 1439/1438هـ
10



الخريجات للعام 1439/1438هـ
11

كلمة مديرة الجامعة
الحمد اهلل رب العالمين و الصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

ــن  ــه م ــاج إلي ــا يحت ــن بم ــد الوط ــيا يم ــدا أساس ــون راف ــن أن تك ــت عبدالرحم ــورة بن ــرة ن ــة األمي ــر لجامع ــي الفخ ــن دواع ــه لم إن  

الطاقــات الشــابة المؤهلــة، المتمثلــة فيمــا تضخــه الجامعــة فــي المجتمــع كل عــام مــن الخريجــات الواعــدات، الالتــي يملئهــن الطمــوح 

ــة.  ــن التنموي ــط  الوط ــات خط ــد احتياج ــي س ــة ف ــاركة بإيجابي ــاس للمش والحم

ويســعدني هنــا ونحــن نحتفــل بتخريــج هــذه الباقــة المميــزة مــن الطالبــات المؤهــالت أن أهنئهــن وأســرهن، وقبــل ذلــك، أن أهنــيء 

الوطــن بهــن، حيــث يجنــي ثمــرة غرســه وينعــم بمشــاركة بناتــه فــي البنــاء والتنميــة. 

ــه،  ــام ب ــى القي ــة عل ــت الجامع ــتمر عكف ــل مس ــرة عم ــن ثم ــزات، يمثل ــات المتمي ــؤالء الخريج ــرا أن ه ــة فخ ــد الجامع ــا يزي ــه مم     إن

ــة الجــودة، تجــد فيهــا الطالبــة كل الخدمــات والتســهيالت واالستشــارات التــي تعينهــا  ــر بيئــة أكاديميــة وبحثيــة عالي فــي ســبيل توفي

علــى اكتســاب العلــم والمعرفــة وتحقيــق أهدافهــا العلميــة والبحثيــة فــي أفضــل صــورة وفــي كل المجــاالت التــي تطرقهــا، فجامعــة 

األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن حريصــة دائمــا علــى أن يكــون االرتقــاء بعطائهــا والتطــور فــي برامجهــا والتنــوع فــي خدماتهــا مســتمرا، 

تحقيقــا لرؤيــة الوطــن الطموحــة الراميــة الــى دعــم النهضــة العلميــة والتعليميــة والعمليــة للمــرأة فــي بالدنــا الغاليــة.

ومــن الحــق أن نشــير هنــا إلــى أن كل مــا حققتــه الجامعــة مــن إنجــازات علميــة وأكاديميــة تفخــر بهــا، مــا كان لــه أن يتحقــق لــوال 

ــلمان  ــك س ــريفين المل ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــا المبارك ــد نهضتن ــن قائ ــا م ــي تناله ــة الت ــة الخاص ــل الرعاي ــم فض ــبحانه ث ــل اهلل س فض

بــن عبدالعزيــز، ومســاندة ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، حفظهــم اهلل جميعــا 

ووفقهــم إلــى كل خيــر.

أخيــرا، ال يفوتنــي أيضــا أن أتقــدم بالشــكر البالــغ لــوزارة التعليــم، ممثلــة فــي معالــي الوزيــر الدكتــور أحمــد بــن محمــد العيســى علــى 

مــا تلقــاه الجامعــة مــن دعــم يعينهــا علــى تحقيــق اهدافهــا واســتمرار عطائهــا.

ــة، الذيــن  ــر لجميــع منســوبات ومنســوبي الجامعــة مــن أعضــاء هيئــة تعليميــة وإداري ــر عــن االمتنــان والتقدي كذلــك يســرني التعبي

تمثــل جهودهــم المخلصــة وعملهــم الــدؤوب، حجــر األســاس فــي تحقيــق الجامعــة لطموحاتهــا وطموحــات الوطــن نحــو االرتقــاء 

بتعليــم المــرأة العالــي فــي بالدنــا لبلــوغ غــد أفضــل.

حفظ اهلل بالدنا في أمن واستقرار وسالم وازدهار، وحفظ والة أمرنا وأمدهم بتأييده ونصره.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

          د. هدى بنت محمد العميل
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كليات وتخصصات الجامعة

االقسام الكلية م

الطب والجراحة كلية الطب 1

طب وجراحة الفم واألسنان كلية طب األسنان 2

دكتور صيدلي كلية الصيدلة 3

كلية الصحة وعلوم التأهيل 4

1/ علوم التأهيل 
2/ علوم الصحة 

3/ العلوم اإلشعاعية
4/ علوم االتصال الصحي 

علوم التمريض كلية التمريض 5

كلية العلوم 6

1/ العلوم الرياضية 
2/ الكيمياء
3/ الفيزياء 

4/ األحياء

كلية علوم الحاسب والمعلومات 7

1/ علوم الحاسبات 
2/ شبكات وأنظمة االتصاالت 

3/ نظم المعلومات .
4/ تقنية المعلومات .

كلية اإلدارة واألعمال 8

1/ المحاسبة
2/ االقتصاد
3/ األنظمة 

4/ إدارة األعمال 
5/ التمويل  الدولي )دبلن(

6/ تقنيات التسويق واالبتكار 

كلية التصاميم والفنون 9

1/ التصوير التشكيلي والطباعة )القسم مغلق ولكن علية طالبات (
2/ الفنون البصرية .

3/ التصميم الداخلي 
4/ التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية 

5/ تصميم األزياء والنسيج
6/ تصميم المنتجات 
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كلية اللغات 10

1/ قسم ترجمة اللغة اإلنجليزية 
2/ قسم ترجمة اللغة الفرنسية 

3/ قسم اللغوبات التطبيقية 
4/ قسم ادب االنجليزي .

كلية التربية 11

1/ التربية الخاصة 
2/ علم النفس 

3/ الطفولة المبكرة
4/ معلمة الصفوف االولى بالمرحلة االبتدائية 
5/ معلمة اللغة االنجليزية للمرحلة االبتدائية 

خدمة إجتماعية كلية الخدمة االجتماعية 12

كلية اآلداب13

1/ الدراسات االسالمية 
2/ التاريخ 

3/ المكتبات والمعلومات 
4/ الجغرافيا 

5/ اللغة العربية 
6/ اللغة اإلنجليزية آدابها 

كلية المجتمع )دبلوم(14

1/ العلوم اإلدارية 
إدارة االعمال 
إدارة مكاتب 

المحاسبة 
التسويق 

2/ علوم الحاسب وتقنية المعلومات 
البرمجة

تصميم المواقع 
تقنية المعلومات 

معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها15
اللغة العربية  )دبلوم (
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الحاصالت على درجة البكالوريوس
للعام 1437 - 1438 هـ

الفصل الصيفي
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خريجات الفصل الصيفي الحاصالت على مرتبة الشرف األولى 
والثانية للعام 1437- 1438هـ

كلية الطب 
جود محمد حمد ابو حيمد. 1

روان عيد الزوين العليمي الرويلي. 2

سحر مطر جابر بن التومان الشمري. 3

سهاد ناصر برجس الناصر. 4

سهى صالح ابراهيم القين. 5

شادن بدر محمد الصبيح. 6

في سعد فهاد الدوسري. 7

لينا وليد حاتم حسين. 8

منيرة رياض حمد الصالح. 9

مها احمد عبداهلل القصير. 10

مها عبداهلل محمد البخاري. 11

مي احمد عبداهلل القصير. 12

نوره طارق سعد سرحان. 13

نوف ناصر محمد القحطاني. 14

هال محمد عبدالعزيز بن زيد. 15

هويدا عدنان عبداهلل العباسي. 16

كلية طب االسنان
خلود خالد سعد المقبل. 1

شهد عبدالعزيز بن ناصر القحطاني. 2

مريم طلق نفاع بن عادي السلمي. 3

منار عبدالعزيز بن محمد الجمعي. 4

نوره محمد بن سعد العويد. 5

وفاء عبدالرحمن محمد الغريري. 6

التمريض الصيفي
آيات سليمان جاسم الحسن. 1

الهنوف خالد عبدالرزاق الصفي. 2

انوار مبارك خلف العجوني الرشيدي. 3

ايثار حسن يحيى معافا. 4

بشائر عبداهلل ابراهيم المقرن. 5

بشائر محمد حمدان العذب الهاجرى. 6

بشاير عبد الرحمن محمد الصويغ. 7

خلود سالم مبارك فاجع العوبثاني. 8

دالل عواد عبد اهلل السبيعي العنزي. 9

روان رباح عنيزان الفهيدي الحربي. 10
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خريجات الفصل الصيفي الحاصالت على مرتبة الشرف األولى 
والثانية للعام 1437- 1438هـ

روان محمد أحمد آل بن علي القحطاني. 11

روان محمد غنيم الغنيم. 12

ساميه مروعي بن مهدي هزازي. 13

سهام احمد علي  العنزي. 14

شيخه سعد زيد بن سميح. 15

عبير سعد علي البخات الشهراني. 16

عهد بنت سعدى سمار الشالحي المطيري. 17

فايزه صقر صعب بن نجرس المهيد. 18

مرام منصور بسيس الدوسري. 19

منيره فهد بن عبدالرحمن العمران. 20

ميعاد محمد يحيى خرمي. 21

نوره عبد االءله سليمان الطيار. 22

كلية علوم الحاسب
بيان نهاد المقيد. 1

خديجه سعيد عبدالهادي بشير. 2

غدير ابراهيم القبالن. 3

خوله عبداهلل الهذيل. 4

كلية العلوم
جمانه فيصل السراني. 1

حسناء مهذل الخنفري القحطاني. 2

رغد خلف الحودى. 3

رنيم رياض الرفاعي. 4

ريم شباب المطيري. 5

شهد سعيد ال عبوش االسمري. 6

عبير أحمد الجبالي. 7

نهى سعود الشالحي المطيري. 8

كلية التصاميم والفنون
ساره ابراهيم الرسيني. 1

صفاء عوض بامخير. 2

ورود خالد السوادي. 3
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كلية الطب 
آمنه سعيد عبداهلل الصفار. 1

اسراء محمد خدابخش بن بني بخش رمضان. 2

بثينه عبداهلل حسين العنزان. 3

بدور عبداهلل عبدالرحمن بن حزيم. 4

حصه يوسف زايد بن زايد. 5

خيريه احمد حسن الصومالي. 6

ديمه سعد عبداهلل النويصر. 7

ربى ابراهيم عبداهلل أبو عباة. 8

روان جمال ناصر بن خليف. 9

روان عبدالعزيز سالم الحمود الشمري. 10

سارا ناصر عبداهلل المزروع. 11

سميه عبد المحسن علي الفالح. 12

عبير عبدالعزيز امين الحريري. 13

عبير علي عبدالمحسن الخلف. 14

عال عبد اهلل بن راشد النمر. 15

غادة عبدالسالم محمد الجوفي. 16

غيداء علي عبداهلل الغامدي. 17

فاطمه ابراهيم ياسين الحزيمي. 18

فلوه فارس ضمن الدغيلبي العتيبي. 19

لجين محمد سعود سليم. 20

لمياء عبداهلل ناصر المشرف. 21

ماريه صالح جزاء الشدادي الحارثي. 22

مروه تركي عبدالعزيز التركي. 23

نجالء عبداهلل عبدالملك آل الشيخ. 24

نجود سالم صالح البركه. 25

نهله محمد عويض الراجحى. 26

نوره حسن علي رئيس. 27

نوف صالح حمد أل محمود. 28

كلية الصحة وعلوم التأهيل
ساره محمد الجريس. 1

كلية التمريض
آيات سليمان جاسم الحسن. 2

أروى راشد سعد بن دوخي. 3

أشواق صالح عارف الغبين العنزي. 4

أمل خالد يحيى بن محمد المالكي. 5

اريج عواض عوض الشاطري المطيري. 6

البندري حفظ اهلل علي المهدي. 7

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ
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خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ

الهنوف خالد عبدالرزاق الصفي. 8

الهنوف عبداهلل صالح الرويبعه. 9

امجاد خالد ذياب الضبيطي المطيري. 10

انوار مبارك خلف العجوني الرشيدي. 11

ايثار حسن يحيى معافا. 12

بسمه محمد سعد المشوح. 13

بشائر عبداهلل ابراهيم المقرن. 14

بشائر محمد حمدان العذب الهاجرى. 15

بشاير عبد الرحمن محمد الصويغ. 16

حصه خالد سعد البشير. 17

خلود خالد احمد الذيباني. 18

خلود سالم مبارك فاجع العوبثاني. 19

دالل حميد حامد بني رباح المالكي. 20

دالل عبدالحميد عبداهلل المهيدب. 21

دالل عواد عبد اهلل السبيعي العنزي. 22

دالل منزل صكب معيوف الفدعاني العنزي. 23

روان بدر نايف المطيري. 24

روان تركي سهيل الشبيشيري المطيري. 25

روان خالد عبدالكريم الخليفي. 26

روان رباح عنيزان الفهيدي الحربي. 27

روان محمد أحمد آل بن علي القحطاني. 28

روان محمد غنيم الغنيم. 29

ريم ركيان صقر العقيلي المطيري. 30

ريم عبدالعزيز سمر السبيعي العنزي. 31

ريم محمد احمد عبدالحق. 32

ريم هاني محمد بن هالل المخامره. 33

سارا ابراهيم عبداهلل العسيري. 34

ساره حمود عبد المحسن البراك. 35

ساره يحى علي  عواجي. 36

ساميه مروعي بن مهدي هزازي. 37

سمر صالح محمد الغضورى العنزي. 38

سميه محمد محسن مشقي. 39

سهام ابراهيم الحميدي الفدعاني العنزي. 40

سهام احمد علي  العنزي. 41

سهام سالم غبران غزواني. 42

سهام عول آدم الصومالي. 43

شيخه سعد زيد بن سميح. 44

عبير سعد علي البخات الشهراني. 45

عبير عبيد ذعار الحربي. 46

عهد ينت سعدى سمار الشالحي المطيري. 47
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عيده عبدالمنعم قاسم الجرفي. 48

فايزه صقر صعب بن نجرس المهيد. 49

لطيفه عبد اهلل عبد العزيز أبوحيد. 50

لمى عبدالعزيز صالح المزيني. 51

مرام احمد بن حسن حملي. 52

مرام منصور بسيس الدوسري. 53

مشاعل سعيد ذعار الرحيمي المطيري. 54

مضاوي راشد سعيد بن مقرن. 55

منيره فهد بن عبدالرحمن العمران. 56

مها عبداهلل هيف ال هيف القحطاني. 57

مها عيد محمد القحطاني. 58

ميعاد محمد يحيى خرمي. 59

ندى عبداهلل خميس بن قربان. 60

نوره صالح سالم باريان. 61

نوره عبد االءله سليمان الطيار. 62

نوف نياف حمدان العتيبي. 63

هتاف خالد محمد البديوي. 64

هديل خالد سعد الداود. 65

هديل سعيد عمر باقازي. 66

هيا فهد ناصر آل ربيع. 67

وجدان منصور فريح الدلبحي العتيبي. 68

وجدان يحيى بن احمد عطيف. 69

وفاء عبداهلل بن سالم السبهان. 70

كلية طب االسنان
أبرار عبداهلل علي السديس. 71

أنوار منور شحاذه السبيعي العنزي. 72

حنان عبداهلل ابراهيم الغيهب. 73

رؤى يحي علي حجازي. 74

روان أحمد عبدالعزيز  الدعجان. 75

روان عادل محمد هاشم. 76

روان عبدالعزيز على بن مبارك المبارك. 77

روان عبداهلل سالم نوح. 78

روان عبداهلل منصور ال معاريف العسيري. 79

ساره عبد اهلل سعود البيز. 80

ساره فهد عبدالعزيز عبد الواحد. 81

شهد عادل يحى سنان. 82

غفران ابراهيم عبدالرحمن العيفان. 83

لجين خالد عبداهلل العيسى. 84

نسرين حسن محمد النعمي. 85

نوف عبداهلل عبدالرحمن العروان. 86
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هيفاء محمد حمد ابوحيمد. 87

وجدان احمد عيضه الجاراهلل الغامدي. 88

وجدان فائز علي آل محفوظ االسمري. 89

وعد عبداهلل فايز  الشهري. 90

كلية العلوم
حنين سيف سليمان السيف. 1

سمر تركي منير الروقي العتيبي. 2

مالك منصور مرزوق الذويب. 3

أثير عبداهلل بن سريع. 4

أميره سلطان القريشي السبيعي. 5

ابرار محمد الجمعه. 6

اروى علي البطنين الشمراني. 7

اريج يحيى آل فروي القحطاني. 8

اسماء بدر رمضان السبيعي العنزي. 9

اسماء طالل الميموني المطيري. 10

اسماء عدنان مير أعظم بن مير أحمد براءة. 11

امل سعيد الداموكي الرشيدي. 12

بشائر بنت سعد الدهيمي البقمي. 13

بشاير صالح العمودي. 14

جواهر مسعد المصعبي. 15

حنان محمد وحيشي. 16

خلود فايز البيشي. 17

خوله صالح العبداللطيف. 18

دارين منصور السهلى. 19

روابي يحيي شراحيلي. 20

روان ابراهيم محجان. 21

روان عبدالعزيز السميح. 22

روان محمد سعود بن عبداهلل العمري الحربي. 23

ريم علي بن  حسين ال قفله. 24

زينب يحي هليلي هزازي. 25

ساره عبدالعزيز بن شتوي. 26

ساره عبداهلل ابراهيم اليحيى. 27

ساره عمر الفايز. 28

ساميه مقبل المهلكي المطيري. 29

شروق تميم ال تميم الدوسري. 30

شروق حمدان السبيعي العنزي. 31

شيخه سعيد آل جريد الدوسري. 32

صالحه محمد العيسى. 33

طريفه ناصر سليمان الدغيشم. 34
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عائشة مفرح سحاري. 35

عبير شبيب الرشيدي. 36

عهد عائض الشبوي القحطاني. 37

فاطمه خالد ناصر السحيباني. 38

مرام عبدالسالم احمد العبداهلل. 39

مريم احمد الزهراني. 40

مناربنت مسعود الغامدي. 41

وجدان سعيد سعد العتيبي. 42

كلية علوم الحاسب
أثير مساعد سالم الغامدي. 1

ابتهال صالح سعيد اليامي. 2

العنود عبدالرحمن بن هويمل. 3

انوار ملفي السميري العتيبي. 4

رشاء مبروك العمري الحربي. 5

عبير عبدالعزيز العتيق. 6

فوزه مفضي الشمري. 7

انهار ابراهيم الشبرمي. 8

العنود ناصر العقيل. 9

امجاد حريبان بن غالب بن صائل الذيابي . 10

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ

العتيبي

ايمان مرزوق الوهبي الحربي. 11

رنا مبارك المبرد. 12

زينب حاتم مأمون ذكري. 13

ساره علي القحطاني. 14

ضحى شار الكعبي العمري. 15

مريم عيسى األحمد. 16

مها محمد عبدالعزيز الصنيع. 17

كلية اإلدارة واألعمال
أثير عبداهلل شينان الغامدي. 1

البتول عبداهلل عيدروس. 2

الهنوف عبدالعزيز الهزاني. 3

اماني فهيد االسلمي الشمري. 4

امل سالم العنزي. 5

بسمه سليمان البداح. 6

بشائر مشبب احمد االحمري. 7

تغريد علي اللحيدان. 8

تهاني سواري الشيباني. 9

خوله صالح الراجحي. 10
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سارة عبداهلل القحطاني. 11

سجاء سعيد محمد الجاهله الشهراني. 12

سحر احمد االستاذ. 13

شروق فالح المطرفي. 14

لبنى خالد العيسى. 15

لجين عبدالرحمن الكنهل. 16

منى فهيد االسلمي الشمري. 17

موده عماد أحمد الزعبي. 18

هناء جمعان الكناني الزهراني. 19

اثير عبداهلل بن مطرود. 20

بيان عبداهلل بن صالح المقيرن. 21

رنا بنت عائض الجنيبي البقمي. 22

ريم عبدالعزيز الدعيلج. 23

مريم سلطان سليم الشالحي المطيري. 24

معين سالم الشبرمي. 25

موج خالد السبيعي العنزي. 26

نوف سعد الراشد. 27

غاده سعد محمد العريفي. 28

منيره احمد محمد الشبيلي. 29

هال سعد نجيب عبدالعال. 30

أمجاد عيسى أحمد النعمي. 31

بشرى محمد علي الشهري. 32

مها منير الشبيبي. 33

كلية التصاميم والفنون
العنود ماجد الدوس. 1

عبير عبدالرحمن عبداهلل اللهو. 2

كلية اللغات والترجمة
أبرار سلطان عامر المغيري العتيبي. 1

أرجوان زيد ابوذياب. 2

احالم تركي العمري الحربي. 3

اروى محمد االحمري. 4

اريج صالح العلياني. 5

اسيا معيبد المطيري. 6

افراح عبداهلل سعيد السبيعي العنزي. 7

افنان جويد الرويلي. 8

البتول سعد ناصر  العميري العريفي. 9

الجازي عبداهلل آل نيف. 10

الجازي عجالن العجالن. 11
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الجوهره عبداهلل العقيلي. 12

امجاد حمداء الحمدا. 13

امل احمد الشافعي. 14

اميره مبارك الزهيري الغامدي. 15

ايمان عبدالكريم محمد القطان. 16

بتول باسل بكري. 17

بسمه محمد السيف. 18

بشائر علي جازع الشهري. 19

بشاير محمد عيسى دريبي. 20

تغريد عثمان البكري الشهري. 21

جواهر حسام عبد الرحيم. 22

جوهرة سعد ظافر ال صالح. 23

حنان حسين غرم اهلل المحمدي المالكي. 24

خوله شبل عبدالرحمن الشبل. 25

دعاء صالح الخيبري. 26

دالل احمد ابراهيم العقيل. 27

دالل علي فهد القحطاني. 28

ديانا سامي حسن صالحه. 29

ذكرى سعد البديع. 30

رؤى فهد محمد الحمد. 31

رحاب سعد ال مشايخ الشمراني. 32

رزان عبدالعزيز الطريق. 33

رزان عمر ابوسعاده. 34

رغد عدنان العثمان. 35

رلى ناصر العليان. 36

رنا حامد الهجله المطيري. 37

روابي مهدي العنزي. 38

روان عبد العزيز الهويدي. 39

ريم فهد العجالن. 40

ريم محمد الغامدي. 41

سارة مصعب الحسيني. 42

ساره بنت وليد مطلق. 43

ساره عبد الرحمن المحيميد. 44

ساره عبد العزيز القريشي. 45

ساره عبداهلل العمري. 46

ساره محسن المالح المقاطي. 47

ساره ناصر منصور العساف. 48

سراء نازل صالح الضويحي. 49

سلطانه نواف الفهيدي الحربي. 50

سماح سعد بن مقبول الغامدي. 51

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ
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شذا رمزي محمود فياض. 52

شذى ابراهيم العسيالن. 53

شذى محمد السليطي. 54

شعاع صقر الميزاني المطيري. 55

شهد علي التركي. 56

شهد محمد عبداهلل علي الشهري. 57

شيمه سليمان محمد النصار. 58

صافيه خالد الخنفري القحطاني. 59

عبير حمد عبداهلل المخلف المانع. 60

عبير سعد بن صالح الحسن. 61

علياء ناصر شعيفان العتيبي. 62

عهد بنت عثمان العبدالكريم. 63

عهود حسن السبيعي. 64

عهود عبدالرحمن الشيباني العتيبي. 65

غدير حمود علي حبكري الحازمي. 66

فداء ناصر الشثري. 67

فلوه عبدالرحمن الهبدان. 68

في عبد العزيز الغصون. 69

لمى عبدالمجيد الناصري الحارثي. 70

لمياء محمد المطيري. 71

لولو علي المري. 72

لولوه عبدالعزيز الزعاقي. 73

ليلى مترك الدوسري. 74

مرام ظافر القشيري الشهري. 75

مرام علي الفيفي. 76

مروه ناصر جزاء الدوسري. 77

مشاعل غنام بن مفلح الجهني. 78

مضاوي ماجد الحماد. 79

مالك موسى الروقي العتيبي. 80

منال احمد الزهراني. 81

منال ناشر ثياب العتيبي. 82

منيره عبدالكريم التركي. 83

منيره علي عبداهلل الرويبعة. 84

منيره فالح غازي المطيري. 85

مها محمد عيد السبيعي العنزي. 86

موضي علي السبيعي. 87

ميساء عدنان خطاب. 88

ندى مازن التركي. 89

نهله ابراهيم آل موينع. 90

نوال قاعد العصيمي. 91

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ
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نورة عمر علي بامسق. 92

نورة محمد البازعي. 93

نوره احمد الحصان. 94

نوره سعد أبومالك. 95

نوره محمد القحطاني. 96

نوره محمد بن باز. 97

هاله منصور اللهيم. 98

هتاف عيسى الرميح. 99

هديل سعيد العمري. 100

هديل عبد العزيز بن عبد الرحمن الشعيبي. 101

هديل محيسن ال محمد الدوسري. 102

هال مبارك الخنفري القحطاني. 103

هند حامد احمد حامد. 104

هيا فالح الشرافي الدوسري. 105

هيله سليمان الباتلي. 106

وجدان خليل الخيبري. 107

وجدان سليمان الصقر. 108

وعد ابراهيم الباهلي. 109

وعد متعب العنزي. 110

والء بنت محمد العمري الحربي. 111

ياسمين عبداهلل الشكره. 112

اروى عبدالحكيم ابوطالب. 113

اسماء محمد القرني. 114

االء محمد العلي الزهراني. 115

الهنوف سعود العريفي. 116

امجاد سعد الشهراني. 117

زينب سعد السناني الجهني. 118

ساره شريم آل قراء. 119

ساره عبداهلل بعيجان العتيبي. 120

شهد عبدالرحمن الهويمل. 121

ضي عبداهلل العقالء. 122

غاده خالد بن حسن. 123

فاطمه محمد بن عبدالمحسن المانع. 124

لطيفه علي معدي. 125

مشاعل ممدوح العنزي. 126

منال عبداهلل سعد الحافي العتيبي. 127

مناهل فؤاد الجميعة. 128

نوره سامي اليوسف. 129

والء عبداهلل محمد عرفه. 130

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ
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كلية التربية
امجاد عايض محمد اليامي. 1

كلية الخدمة االجتماعية
أحالم محمد حريصي. 1

أفنان ابراهيم بن زيد الدخنان السبيعي. 2

أفنان هالل عبدالرحمن الشيباني. 3

أماني منيف فهد العتيبي. 4

ابتهاج عبداهلل الدوسري. 5

ابتهال هالل المطيري. 6

اثير عبد اهلل بن محمد جوهرجي. 7

اسماء ناصر آل مسعد. 8

افنان عبداهلل المانع. 9

االء فيصل احمد الغامدي. 10

البتول عبداهلل عبدالرحمن الماضي. 11

الهنوف سعود العتيبي. 12

الهنوف عبداهلل الشايقي. 13

اميره عبداهلل الحمود. 14

ايمان محمد العنزي. 15

بشاير سعد مفلح القحطاني. 16

حسناء بنت صقر الغربي. 17

رشا عبد اهلل مرزوق السبيعي العنزي. 18

رنا سليمان يحى اليحيا. 19

رندا سعد المدلج. 20

روان حمد العتيبي. 21

روان محمد آل بن مسافر الغامدي. 22

سارة هاضل البدراني الحربي. 23

ساره ضيدان محمد ال سفران. 24

سحر مزعل الحربي. 25

سلمى خالد السكينى. 26

عائشه محمد الشمري. 27

عزيزه عبداهلل القثامي العتيبي. 28

عزيزه مسفر آل منبعان القحطاني. 29

عهود بنت صالح الحمزه الغامدي. 30

فتون خالد محمد أبوعيد. 31

فرادق محمد الوهبي. 32

لمى عبداهلل السحيباني. 33

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ
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مرام احمد الغامدي. 34

مشاعل أحمد الناصر. 35

منار عبدالعزيز القحطاني. 36

منال عبداهلل بن هديان. 37

منيره عبداهلل بن عتي. 38

مي حمد القرعاوي. 39

ميعاد محمد الثواب. 40

ميعاد محمدبن العاصمي. 41

نجالء ناصربن القحطاني. 42

نوره سعد القحطاني. 43

نوره عبدالعزيز محمد العبد اهلل الضحيان. 44

نوف عبد العزيز الثنيان. 45

نوف محمد دباس السويلم. 46

هديل ابراهيم الحصيني. 47

هديل سليمان الحاتم. 48

هنادي سعيد ال معرفج. 49

هند بدر ثعيل المطيري. 50

وجدان محمد سليمان الزبن. 51

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ

كلية اآلداب
احالم مفرح شامي جعوني. 1

امل يحيى احمد حكمي. 2

بيجنازي ميما ميما. 3

فاطمه قلندروفا قلندروفا. 4

بشرى سعد محمد العجمي. 5

فاطمه سعد ناصر القحطاني. 6

وداد مقحم جزيان السليس. 7

منار سلطان محمد الطويل. 8
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خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي 1437-1438هـ
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الحاصالت على مراتب الشرف
من مرحلة البكالوريوس
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ 
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

كلية الصيدلة
ايمان خالد عبدالرحمن القضيب. 1

كلية العلوم
سوسن خالد قلم. 1

غادة غانم محيا الحربي. 2

فاطمه محمد امين الجندي. 3

مروه مساعد عفيف. 4

ميمونة حسين عوض حمزة. 5

ندى محمد طالل عبدالقادر الرفاعي. 6

نوف أسامة ذيب الزبيدي. 7

هناء سعيد زعل. 8

عهد محمد زكريا بودقه. 9

النا طاهر اسحق حامد. 10

شروق بنت خالد جنيد باوزير. 11

االء رائد رفيق مطر. 12

ساره وسيم أكرم الكالس. 13
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

صفيه جبرين جمعه أبو األعور. 14

علياء محمد علي صالح. 15

 االء رائد رفيق مطر. 16

ساره وسيم أكرم الكالس. 17

صفيه جبرين جمعه أبو األعور. 18

علياء محمد علي صالح. 19

كلية اللغات والترجمة 
العذوق عبداهلل التيماني. 1

العنود محمد عبداهلل بن رشيد العديلي. 2

دانيه بنت خليل بن ابراهيم الشبانات. 3

ديمه علي البراك. 4

عروب سعيد احمد جاموس. 5

منيرة حسن فالح الحباي. 6

مها عبداهلل آل جاراهلل ال شافع. 7

أروى وائل محمد القيسي. 8

اسماء فوزي ابراهيم شريف. 9
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امل حسن بكري الصائغ. 10

 رنيم مازن عبداهلل طلس. 11

 ساره عبداالله قويدر. 12

 لبنى طالل الشعار. 13

كلية التربية
حنان موسى العليط. 1

ابتهال سعيد عبداهلل بن علي عبداهلل آل سنه. 2

اثير بنت عبدالحكيم بن عبدالمحسن العبدالسالم. 3

لبندري بنت فارس بن نامي المشرافي المطيري. 4

بشاير محمد نور عبدالحفيظ محمد جان. 5

روان بنت عبدالحكيم بن عبدالمحسن العبدالسالم. 6

روان بنت مرضي بن جاراهلل الثبيتي. 7

 روان ناصر العوني المطيري. 8

سارة بنت محمد بن صالح الهيري. 9

سارة مفلح العتيبي. 10

سماء محمد عبدالعزيز الشقاري. 11

شيماء احمد محمد السعيدان. 12

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

لبنى سالم القثمي. 13

نوره جمعان المالكي. 14

نوره هندي القنيزعي الغامدي. 15

والء خالد ابوعيسى. 16

ياسمين جعفر محمد الشامي. 17

العنود ذيب محمد الحبابي القحطاني. 18

رانيا احمد المطيويع. 19

سهام سلمان حمود الهدالء. 20

نجالء بنت فهد بن ناصر السبيعي. 21
أمل محمد فهد القحطاني. 22
احالم حسين الشامي. 23
راما مازن طلس. 24
روان جابر العدواني الزهراني. 25
غيداء سليمان عبداهلل الفويضل. 26
نجود سعيد ال دخنان العمري. 27

كلية اآلداب
عبير نعمان. 1
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كلية اإلدارة واألعمال
أسماء محمد سعيد العمري. 1

 ابتهال سعيد محمد لطيف. 2

ساره بشار الفيغاوي. 3

لينه خالد عبداهلل العبداللطيف. 4

هديل موسى أحمد المشهداني. 5

أزهار رياض حسن سبيه. 6

بيان عماد محمد الجراح. 7

رغد محمد عبداهلل بن عليان. 8

روان بنت فواز بن السجان. 9

 ريم مزعل محمد عسكر العنزي. 10

 سحاب ساير خالد. 11

 هبه صفوان علي صافيه. 12

أروى ماجد قديح. 13

زهراء ابراهيم محمد زينو. 14

سهى احمد علي مطر. 15

صفاء نضال العوض. 16

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى
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 نوره عابد السعدون. 17

اسيل اشرف عقل. 18

العنود مشعل مفرج السالمي الحربي. 19

خلود بنت إبراهيم بن عبدالعزيز الدباسي. 20

خلود عبداهلل سعد الحماد. 21

روابي خالد احمد المديني. 22

روان بنت ضيف اهلل بن أحمد الزهراني. 23

غيداء بنت عصام بن محمد جفري. 24

 نوره حسن عبداهلل السبيعي. 25

نوره عيسى ناصر المعمر. 26

كلية التصاميم والفنون
 تهاني محمد احمد ابو الغيث. 1

ريم مساعد محمد الشعيبي. 2

 ساره سعود محمد العقيلي. 3

شمس عفيف مصلح البني. 4

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ 
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى
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نور عبدالقادر السقاف. 5

نوف فهد المهنا. 6

هند ماجد حمد المعمر. 7

كلية الحاسب
 رغد راشد المري. 1

اسماء سعيد سعد الغامدي. 2

 ساره جمال اليابسي المطيري. 3

كلية الخدمة االجتماعية
لولوه عطا اهلل بنيه المرعضي الرويلي. 1

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية

كلية الصيدلة
 زينب سلمان بن عباس كاظم. 1

 شروق هشام جودة عمار. 2

 مها عبدالملك عبدالرحمن ال الشيخ. 3

كلية الصحة وعلوم التاهيل 
أشواق ناصر هادي القرفي البقمي. 1

إيثار محمد إبراهيم  القضيب. 2

ابرار يوسف عبداهلل المزيني. 3

الجوهره عبدالعزيز حسن آل حسن. 4

اماني عبداهلل محمد ال دعكن القحطاني. 5

ذكرى مسلط حراص السليس العتيبي. 6

روان حمد ابن فريج الحازمي. 7

ريفان أحمد ابراهيم المهنا. 8

فلوه محمد محمد البشير. 9

نوره عبدالرزاق شبل الكعيط. 10

رسميه فوزي السمنهودي. 11

كلية العلوم
أمل حسن علي مدخلي. 1

 ريانه سمير ابو النصر. 2

ساره مبخوت عامر السلوم. 3

 ساره محمد وليد أحمد سعد. 4

سلمى هشام احمد  عرابي خليل. 5

 صالحه بنت عيد بن حمود العتيبي. 6

 ضحى عوض عواض الجفان الوذناني. 7

فاطمه نادر غازي باشوري. 8

مها ابراهيم موسى عسيري. 9

كلية اللغات والترجمة 
أثير بنت صالح بن نشأ الحنيفان. 1

العنود بنت عايض الحافي العتيبي. 2

العنود صالح بن سلمه. 3

دانه عصام صالح الرفاعي. 4

ربى فاضل سهيل ال سهيل الغامدي. 5

رغد بندر الرحيلي. 6

غاده صبرى عبدالمعبود محمد. 7
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية

ندى محمد الميموني الشمراني. 8

نفوذ عايض الجعيد. 9

هاجر بنت عبدالرحمن بن محمد السعيد. 10

مريم غالب سامي الغرباوي. 11

كلية التربية
روان محمد حسن عطيف. 1

اشواق فياض العنزي. 2

الجوهره حمد الرشيد. 3

بيان عبدالكريم الشمالن. 4

تهاني خالد فالح السبيعي. 5

رحاب مصلح سعيد الشمراني. 6

رنيم علي مقحم المقحم. 7

ساره عبد العزيز الناصر. 8

ساره فزاع العنزي. 9

ساره محمد بن عيد. 10

سمر سمران عايض الحربي. 11

عليا بنت عبدالرحمن بن علي فايز ال صنيج . 12

القحطاني

عهود شعفي يحيي غروي. 13

غاده ماجد صنهات  الحربي. 14

فاطمه محمد االثربي الشهري. 15

لمياء صالح الحميدي. 16

مريم يحيى عبده محزري. 17

مالك عجب خالد البقمي. 18

منال عبداهلل الشهري. 19

منى عبدالرحمن شاهر المشهوري الشهري. 20

منيره سعيد بن عبداهلل القحطاني. 21

نفال معزي مفرح الشمالني العنزي. 22

أريج مساعد سعد الشاطري المطيري. 23

احالم الفي العنزي. 24

اديم محمد عبداهلل الرعيدان. 25

اسماء عيسى مرضي المطيري. 26

اشواق عبدالرحمن الشهري. 27

افنان حمد عجاج النهدي. 28

تغريد عقال العنزي. 29

خديجه على بافيل. 30

خلود انور الدهمشي العنزي. 31
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ريمه سليمان بن احمد. 32

سلمى سالم مطلق الداحس. 33

عهود محمد المرحبي. 34

لماء زيد غازي الراجحي البقمي. 35

مرام عايض هالل الغبيوي. 36

منال هالل حبيليص الشيباني العتيبي. 37

نجالء محمد فقيهي. 38

نوير ضيف اهلل خريبيش الخمشي العنزي. 39

أريج مطر صالح الغامدي. 40

أفراح بندر العوني المطيري. 41

اثير عبدالكريم المجحد. 42

احالم بنت فهيد بن خساف العنزي. 43

احالم حسين القحطاني. 44

اشواق عبد الرحمن الضباطي المطيري. 45

امل سعيد الزبير الزهراني. 46

بشاير عبداهلل العبدالكريم. 47

حنان عجب محمد الشكري الدوسري. 48

خلود خلف المطيري. 49

روابي شايم اديكم الرشيدي. 50

ريم بنت محمد بن ابراهيم الشبنان. 51

ريم سمير العريني. 52

ساره سليمان الصيقل. 53

شهد عبد الرحمن الجمعة. 54

فهده قنيفذ مناحي القحطاني. 55

فوزية نيف المطيري. 56

لمى عبدالرحمن محمد العميريني. 57

لمى منيع علي الخليفه. 58

لمياء عبداهلل اللحيدان. 59

لينا محمد عبدالعزيز المنقور. 60

مدى عبداهلل الهديب. 61

مرام عبدالرحمن ال عون السهلي. 62

مريم زعل مبارك وحري العنزي. 63

مضاوي ضيدان أبو ثنين. 64

منال علي المهيدب. 65

منيرة محمد عبداهلل الهاجري. 66

منيره جابر الثويعي الفيفي. 67

نوره  محمد ناصر المطوع. 68

نوره عبيد الدوسري. 69

هدى عماش راشد الميموني المطيري. 70

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية
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هند عادل الجهيمان. 71

أشواق عزيز المرشدي العتيبي. 72

اروى ابراهيم فهد هويشل. 73

اروى سلطان فهاد الشعفولي القحطاني. 74

افراح محمد خرمي. 75

الجوهره خالد  المعجل. 76

الهنوف بنت صالح بن محمد العمرو. 77

جواهر يسلم السميدع. 78

رباب محمد المقرن. 79

ربى عبداهلل غالب العبداهلل. 80

روان مبارك آل جازع. 81

روان نافع الحربي. 82

سارة سعد عبدالرحمن الدريهم. 83

لطيفه براهيم الحناكي. 84

لمى عبداهلل بن خنين. 85

موضي سلطان عبدالرحمن ابوفالح. 86

ميالف صالح السويحب. 87

كلية اآلداب
شهد ماجد الماجد. 1

عهود بنت حسن بن حمد الدوسري. 2

غادة مناور كليب العنزي. 3

بلقيس شمس الدين. 4

عابده رحمن محمد. 5

كلية اإلدارة واألعمال
حصه أحمد عبدالعزيز التويجري. 1

خديجة بنت سعدي بن ليفان الشالحي . 2

المطيري

روان محمد عبدالرحمن المحفوظ. 3

سالي نبيل بياري. 4

مجد طالل العمري. 5

نوره صالح سعد الظمري. 6

نوره عبداهلل الكثيري. 7

نوف محمد الناجم. 8

هنادي نشمي فالح الحربي. 9

أنهاربنت علي محمد احمدمخلي قيسي. 10

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية
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اثير عطااهلل رداد حامد القرشي. 11

اسراء محمد مصطفى ااحمد رحمه. 12

اسرار جاري الكعبي العمري. 13

بشرى عبد الرحمن الشهري. 14

خلود خالد عبدالرحمن فياض. 15

دانا صالح محمد السحيباني. 16

رغد منصور الحماد. 17

ريم مرداس العجمي. 18

ساره بنت حمود العصيمي. 19

شغف علي الضلعان. 20

شهد خالد الماضي. 21

شهد عبدالرحمن عبدالعزيز الرويس. 22

لمى فهد جالي المطيري. 23

هياء ابراهيم السريع. 24

أفنان ناصر الهليل. 25

ابرار محمد قرين. 26

اسماء علي بن سلمان  الشهري. 27

انفال عبداهلل الغنيم. 28

رهام عبدالكريم الوريكاني السلمي. 29

شهد محمد الوسيدي الحربي. 30

غاده محمد الجابر. 31

منيره عبدالرحمن الشثري. 32

هديل سلطان السعدون. 33

أيالن عبد الرحمن المنصور. 34

إيالف عبدالرحمن الفيفي. 35

ابتسام مريبد الخمعلي العنزي. 36

اسماء محمد آل أبو طاير. 37

اسيل سامي النافع. 38

البتول ابراهيم الفايز السلمان. 39

الجوهره عبدالعزيز بن غرير. 40

الهنوف عبدالعزيز الحزيم. 41

بنان عبدالرحمن شديد عبداهلل الفزي الجهني. 42

 خلود علي سعيد القحطاني. 43

 ذكرى خالد الحبيشي الجهني. 44

ساره بنت سعد بن زيد الحبابي. 45

ساره خالد المطلب. 46

شهد خالد مقعد السبيعي. 47

 شهد محمد العثمان. 48

عائشه عبداهلل موسى الربعي. 49

 فتون فهد الرشودي. 50

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ 
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية

مشاعل سعد حمود البدراني. 51

 مهاء عبيد جزاء الحارثي. 52

هدى عبدالعزيز الحسين. 53

كلية التصاميم والفنون
الهنوف عيضه الزايدي. 1

امنيه احمد عبدالقادر أحمد. 2

حنان حسن اليمني. 3

خوله مبارك الدوسري. 4

داليا نجيب مسفر آل درمه الغامدي. 5

ربا محمد زقوت. 6

ساره عبدالعزيز العرفج. 7

سهام سعود المالكي. 8

شهيرة  عليوي رضوان. 9

فاطمه ابراهيم الصقر. 10

كوثر زهير الوافي. 11

مناهل علي ال ربيع االحمري. 12

ندى بدر السويلم. 13

ندى صميدان العبيدي المالكي. 14

نور منصور حمد الخريجي. 15

هنادي دخيل الدخيل الخيبري. 16

كلية الحاسب
أريج عباس عبد اهلل الدلبحي. 1

أضواء سعيد محمد الحميدي القحطاني. 2

رنا سعيد علي القحطاني. 3

خلود تركي السلوم. 4

ريما عبدالرحمن عبداهلل الدائل. 5

زينب بكر احمد. 6

عائشة وليد عبداهلل الطوق. 7

اسماء عبدالعزيز عبدالرحمن السميح. 8

خلود بنت فهد بن علي العمران. 9

ذكرى سعود الدويخ. 10

رزان عبداهلل السليمان. 11

ساره وليد العبدالرحمن. 12

عهد يوسف مرغالني. 13

مريم انس الحسيني محمد. 14

ندى عوض ناصر القحطاني. 15

نوره عبداهلل القرعان القحطاني. 16

نوره عبدالمحسن العيبان. 17
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هند فرج اهلل الجربا. 18

هياء احمد السبر. 19

كلية الخدمة االجتماعية
أروى عبدالرحمن بن مرعي ال سعيد. 1

أفنان احمد سعيد باوزير. 2

اروى عبدالعزيز  سعد بن جليل. 3

بشائر محمد إسماعيل محمد يوسف بن علي . 4

عمر

بيان ابراهيم المنيف. 5

بيان عبداهلل الحميضي. 6

دالل عبداهلل صالح الزغيبي. 7

ريم سالم حمد فارس النهدي. 8

ريم مساعد الغانم. 9

ساره بنت عيد بن العنزي. 10

صيته خالد المرزوقي البقمي. 11

علياء عبدالملك السحيباني. 12

فاطمه عوض درم. 13

منال مبارك المرواني الحربي. 14

منى بنت محمد بن اسماعيل الشمالي. 15

منيره عبداهلل عبدالعزيز الفواز. 16

نجالء سليمان الحريشي. 17

ندى مترك السحمه القحطاني. 18

نوير بنت جالس بن القصيري الحربي. 19

هدى مترك السحمه القحطاني. 20

هيا عويضه الشامري العجمي. 21

كلية المجتمع 
 فيء بنت محمد بن حمد النقيثان. 1

معهد غير الناطقات باللغة العربية 
سنية أرشد خان. 1

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438-1439هـ 
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية
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الحاصالت على درجة البكالوريوس
للعام 1438 - 1439 هـ
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ

كلية الصيدلة
أالء عبدالرحمن محمد الدخيل. 1

بتول ابراهيم حمدان المجنوني اللحياني. 2

حوراء بنت حسين بن عبداهلل العبيد. 3

دالل شعالن شبل الكعيط. 4

زينب عبداهلل ابراهيم الحصار. 5

ساره فهيد بن السميري السبيعي. 6

ساره محمد بن علي الزهراني. 7

صالحة حمد عبداهلل  شحبل. 8

عمرانه علي محمد خردلي. 9

عهود دحام بن طريف العنزي. 10

غاده عبدالعزيز علي الجرباء. 11

لما خالد حمود الشمري. 12

نجود عبدالعزيز عبداهلل الخطيب. 13

والء ابراهيم عبدالعزيز الدباسي. 14

كلية الصحة وعلوم التاهيل 
مها سعيد قريبان العنزي. 1

اسيا بنت فهد بن المطيري. 2

عبير على آل على الغامدي. 3

غيداء محمد العواجي. 4

مرام سعيد حسن المهداني القحطاني. 5

نجود صالح الرشود. 6

نورة عوض العمري. 7

نوره بنت سعد الروقى القحطاني. 8

هياء عليان النفيعي. 9

هيفاء ابراهيم عبداهلل الهالبي. 10

أريج فهد الجباري. 11

كلية العلوم
آالء مفلح الهديان. 1

أضواء عبداهلل الطريقي. 2

أماني سعود الميموني المطيري. 3

أميره محمد ال بوكعبه الشهراني. 4

ابتسام زيد أحمد الزيد. 5

ابرار فهد المطيري. 6

اثير سليمان عبداهلل الشتوي. 7

اسراء ابراهيم فقيهي. 8

اسراء عمر احمد باداود. 9

اسرار محمد حسن الحسنى الزهراني. 10
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ

اسماء صالح الشهري. 11

اسماء عبدالرحمن محمد العطااهلل. 12

اشواق راشد عبدالرحمن الحجي. 13

افنان صالح الحميد. 14

المها محسن سالم العنزي. 15

اماني ناصر مساعد آل  ساعد. 16

انفال عبداهلل سعيد الغامدي. 17

تغريد عبداهلل علي الهاجري. 18

تهاني سعود يحيى صائغ. 19

تهاني محمد العلياني. 20

جواهر سالم فايز المطيري. 21

جيهان حسن العبداهلل. 22

خلود خلف العنزي. 23

خلود علي يحي صفحي. 24

دعاء رياض ابوعيسى. 25

رغد عيد الالفي. 26

رهام محمد العوشن. 27

روان بدر الشايع. 28

ريهام عادل اليزيدي العسيري. 29

سارة محمد زامل الزامل. 30

ساره عبدالعزيز مساعد السديري. 31

ساميه فالح المهيداني القحطاني. 32

سميه فرحان ضحوي بن ربيدي العمير . 33

السبيعي  العنزي

سهى احمد الراشد. 34

شروق نوار بادي الشلوي. 35

شهد خالد الصبري. 36

شهد عبداهلل الشهري. 37

صفيه ناصر ال سليمان. 38

عبير محمد هشام خراط. 39

عهود تركي الشمري. 40

غفران جمال باعويضان. 41

لطيفه علي الفدعاني العنزي. 42

لمياء سليمان العقيل. 43

مرام عبداهلل حمد الجريوى. 44

مشاعل فهد السويداني القحطاني. 45

مالك تركي التركي. 46

منيره محمد السعدي. 47

مها فيصل ال صالح العمري. 48

نجاح عبد الرحمن اليابسي المطيري. 49
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نجالء علي محمد العجمي. 50

نجوى عماش العوني المطيري. 51

ندى صالح العرفج. 52

ندى يعن اهلل القحطاني. 53

نوره دخيل اهلل الناصري. 54

نوره فهد عبدالرحمن الجديد. 55

نوره محسن المطرباني العجمي. 56

نورهان سعيد المقيد. 57

نيفين محمد الدوسري. 58

هال عويض نوار الشالحي المطيري. 59

هيفاء عبدالرحمن محمد الرشيد. 60

هيفاء مبارك بنية السبيعي العنزي. 61

وجدان نزال الفوري العنزي. 62

وضحى رشيد وحيد آل وحيد الدوسري. 63

أسماء فهد محمد الخرجي. 64

ابتهال مشعل عايض المطيري. 65

اريج عبدالهادي العضيله المطيري. 66

اسراء محمد آل حميدي الشهراني. 67

اسماء عبداهلل عبدالمحسن بن عاصم. 68

اشواق عايد السبيعي العنزي. 69

افنان حسن حسين المالكي. 70

افنان دخيل اهلل مريسي  المالكي. 71

العنود فراج سلوم العنزي. 72

امجاد حميد سعود المطيري. 73

بدريه رفاعي العتيبي. 74

بدور نشاء دخيل اهلل البقمي. 75

جواهر سليمان السلمان. 76

حصه سعد بن عبداهلل القريني. 77

حليمه عواض القرني. 78

خلود محمد هايل السبيعي العنزي. 79

دخنه علي ال بكري االسمري. 80

رحاب مطر الشمري. 81

ريم سعد البكيري. 82

زينه علي الغامدي. 83

ساره بنت فهد بن مبارك العتيبي. 84

سلطانه حمود يوسف المفراص الدوسري. 85

شما عبداهلل ناصر الطحيني. 86

صالحه عبده مجرشي. 87

عبير سعيد قنزل. 88

عبير محمد الهدبان. 89

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ

غاليه مشعل ضيدان السبيعي. 90

غدير سعد سعود بن عريكان ال وطبان. 91

فاتن منصور سالم البقمي. 92

مرام حمد المهيثلي العتيبي. 93

منى نائف محمد العتيبي. 94

منيره سعد عبداهلل اليوسف. 95

مها احمد مهدي العمري الزهراني. 96

نجالء علي ال غنيه الشهري. 97

ندى شديد شداد الضويفري المطيري. 98

نورة محمد حسن القصير. 99

وجدان مهدي محمد سعيد ال بوصابر القحطاني. 100

وعد عارف الشهري. 101

أزهار محمد الشمري. 102

أميره سلمان مسلم الرشيدي. 103

اشواق عيسي المطيري. 104

افراح علي بن عطيه الغامدي. 105

اماني عبيد رباح الحربي. 106

امجاد محمد العثمان. 107

انعام فرحان األسلمي الشمري. 108

بيان مسفر سعيد القحطاني. 109

ترفه طالع العلوي الحربي. 110

ترفه ملهي مهجع العنزي. 111

تهاني حسن الظويفري المطيري. 112

تهاني عبدالمنعم مشعل الحربي. 113

حنين غازي الجليدي. 114

خلود سلمان الرشيدي. 115

رحاب بنت عبدالكريم بن عبده ابو عقيل. 116

رزان فهد محمد النغيمشي. 117

رقيه عبداهلل عثمان العبداهلل. 118

ريم شنين عشوي العنزي. 119

سجا أحمد آل عمار الدوسري. 120

شيخه بجاد بن محمد العتيبي. 121

عائشه عبداهلل العضيله المطيري. 122

عايده نوار الشالحي المطيري. 123

منار حسن محمد الشهري. 124

منال محمد الحفاف. 125

نجاح زكري بن علي النعمي. 126

نوال شائع ال صالح االسمري. 127

نوره خلف عتقي العنزي. 128

نوف خالد عبد العزيز المريدي. 129
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نوف نايف حسن الخنفري القحطاني. 130

هدى شارع المطيري. 131

هنادي عوض محسن الوهبي الحربي. 132

آسيا مبارك محمد آل روق القحطاني. 133

آالء سعد عبداهلل آل دليه. 134

آمال محمد عبد اهلل الحسياني. 135

ابتسام معيوف بن االسود العنزي. 136

ابرار عبداهلل ظافر آل لغر القحطاني. 137

افنان عبدالرحمن عبداهلل الحميدان. 138

افنان فهد منيع اهلل الشالحي المطيري. 139

االء صالح الفريجي الرويلي. 140

اماني اسعد بويدر السبيعي العنزي. 141

اماني حمد فرهود السبيعي العنزي. 142

انوار بنت عبدالعالي الشدادي الحارثي. 143

انيسه صالح ابن الفريده. 144

بشرى عبداهلل الرفيعي. 145

دعاء بندر سعود السليمي. 146

ربى ابراهيم ساره. 147

رقيه عبدالرحمن الميع  أحمد. 148

رهف أيمن بخش. 149

روان عبد الرحمن المرشد. 150

زهراء حسين الجويعدي. 151

سارة عبداهلل محمد البركه. 152

سمر محمد الدوسري. 153

سهام ناصر عثمان الركبان. 154

سوزان بنت عبداهلل بن محمد ال قدان. 155

شهد عواض سعيد الدهيسي المالكي. 156

شهيره مهدي السبيعي العنزي. 157

صالحه محمد مفزع جحفلي. 158

لمياء محسن الدعجاني العتيبي. 159

معالى سعد الفي السلمي. 160

نوره بندر عبدالعزيز السيحاني. 161

نوره سلطان السلطان. 162

هند عبد االله مشرقي. 163

وضحى أحمد الدخيل اهلل. 164

كلية اللغات والترجمة 
آمنة حسين خرمي. 1

أثير عبداهلل الالحم. 2

أروى ناصر عوض  القحطاني. 3

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ

أريج حسن عبداهلل حربي. 4

أسماء شداد العبداهلل االسمري. 5

أسيل رائد أبو الرب. 6

أشواق سند مسلط النفيعي. 7

أالء عبداهلل الحبردي. 8

أماني علي المهندس. 9

أماني محمد الكعيد. 10

أمل سامي العسكر. 11

أمل سعود عبدالعزيز النخلى. 12

اروى بنت سعود بن سعدون اليابسي. 13

اروى حمود عبدالرحمن العتيبي. 14

اسماء ناصر الزغيبي. 15

اسيا معاشي العنزي. 16

الجوهرة خالد صالح اليوسف. 17

العنود عبدالرحمن سعود بن جريس. 18

الهنوف حمد العنزي. 19

الهنوف عبدالعزيز عبدالرحيم احمد. 20

الهنوف محمد العريض. 21

امجاد سليمان العيوني. 22

امل عبدالكريم الشمري. 23

امنه عطااهلل العتيبي. 24

بشاير محمد المسّلم. 25

بشرى بنت دوخي ال مجيول البقمي. 26

بشرى محمد مسفر الشمراني. 27

حصه عبدالرحمن عبداهلل السويدان. 28

حنان احمد آل زاهر الشهري. 29

دانه فهد محمد آل عثيمين. 30

دالل ساري السويلم. 31

ربا هادي محمد عاتي. 32

رحاب علي محمد النغيمشي. 33

رشا محمد مسفر الشمراني. 34

رنا عبيداهلل أل عويضه العلياني. 35

رنا عمر عبدالعزيز السبيهين. 36

رند صالح منصور البراك. 37

رهاف خالد الفايز. 38

رهام عوض المخلفي الحربي. 39

روان أحمد محمد البلوشي. 40

روان سعد آل عبداهلل القحطاني. 41

رويدا عبدالعزيز كليب. 42

ريم عبداهلل مرزوق سعيد العصيمي. 43
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ريما عبدالرحمن صالح ال الشيخ. 44

ريهام محمد الراشد. 45

سارة عبداهلل حسين القحطاني. 46

ساره عبيد الرحماني البقمي. 47

ساره ناصر السبيعي. 48

سلطانه خزيم محمد الدهيسي العمري. 49

شريفه عايش سعد العتيبي. 50

شهد خالد العبيدي. 51

شهد دهام محمد الدهام. 52

شهد متعب المقبلي الزهراني. 53

شوق بنت فهد بن ال فالح الشهري. 54

شوق عبداهلل المنصور. 55

ضى علي عبداهلل الحناكي. 56

عائشه عبداهلل آل سالم االحمري. 57

عبير سالم الدهشمي العنزي. 58

عبير محمد علي الشهري. 59

عهود عبدالرحمن سعيد آل عوض الشهري. 60

غادة عبدالعزيز السديس. 61

غادة عبداهلل العميقان. 62

غدي سعد الحنيني الحربي. 63

غدير شباب النفيعي العتيبي. 64

غزيل كهف القريشي السبيعي. 65

غيداء بنت علي بن عبداهلل النادر. 66

فاطمة فهد العتيبي. 67

فاطمه ابراهيم مهدي. 68

فهده خالد فهد الشلهوب. 69

في ابراهيم الكغيل الصيخان. 70

لجين عمر سالم العوبثاني. 71

لطيفة سعود المساعد. 72

لميس محمد بن احمد الحيمي. 73

لولو إبراهيم القصير. 74

لولوه عبداهلل الجويهل. 75

مرام بنت رجاء بن محمد الحربي. 76

مرام جمعان الشيباني العتيبي. 77

مرام شبيب علي العتيبي. 78

مرام محمد آل عاطف القحطاني. 79

مرام منصور محمد الزحيفي. 80

منال سعود المستحي العتيبي. 81

منال محمد ظافر آل عساف الشهري. 82

منى بنت مفرح الرويبي السبيعي. 83

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ
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منيرة عبداهلل الدهش. 84

منيره سليمان البراهيم. 85

مها خالد الرشيد. 86

مها عبداهلل األحمري. 87

مي عبداهلل الصالحي أباالروس. 88

مي محمد الفهيد. 89

ندى إبراهيم النويشر. 90

نهله عبداهلل آل خضر. 91

نوره سعد علي الغانم. 92

نوره سعود عبداهلل القحطاني. 93

نوره صالح التميمي. 94

نوره عبدالكريم سعد الخثران. 95

نوره وليد عمر العارضي. 96

نوف خالد العقيل. 97

نوف سعيد الكعبي العمري. 98

نوف محمد صالح العقيل. 99

هاجر حمد مخلد الفريدي. 100

هدى فهد ابراهيم الشهيل. 101

هديل بنت سليمان بن محمد الحيدري. 102

هال راضي مفضي المطرفي. 103

هياء سيف الدوسري. 104

هيفاء بنت خالد بن حمد الدخيل. 105

هيفاء عبد الرحمن العرجاني. 106

وسام عبدالكريم النمله. 107

وضحى فهد محمد الجميل. 108

وعد محمد حسين  العنزي. 109

وعد مطر متروك الثبيتي العتيبي. 110

ياسمين بنت عبداهلل محمد العمرو. 111

اثير محمد فالح القويفل القحطاني. 112

الجازي احمد عبداهلل  العنزي. 113

العاتي سلطان الشيباني العتيبي. 114

امثال عذال العنزي. 115

بدريه فهد عبدالمحسن بن صالح اليحيان. 116

خلود شناح سلمان السبيعي العنزي. 117

رزان سعد مشبب ال سعد. 118

زينب عضيب موسى الحربي. 119

عواطف عويض خضير المطيري. 120
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نوره أحمد الخشمان. 333

نوره أحمد الزعاقي. 334

نوره بنت محمد بن عبداهلل الوهيبي. 335

نوره متعب الجبيري المطيري. 336

نوره مناور السحيمي الحربي. 337

نوف حسن آل سلمان القحطاني. 338

نوف مرضي الغباشين الدوسري. 339

هتون عبداهلل بن نويعم. 340

هديل سامي علي عباس. 341

هناء علي العبيوي المطيري. 342

هند عبداهلل مقبل المضيان. 343

هيفاء عبدالعزيز علي المطير. 344

هيفاء عبداهلل عبد العزيز الحصيني. 345

وجدان حمد سليمان العنزي. 346

وجدان عبدالرحمن ال قفيص الزهراني. 347

وجنات طالل محمد الشهري. 348

وسميه عايض الكريباني العازمي. 349

وفاء عيد سليمان البلوي. 350

يارا عبداهلل صالح العبداللطيف. 351

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ



الخريجات للعام 1439/1438هـ
67

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ

كلية اآلداب
بيان محمد عبد العزيز التويجري. 1

روان عبد الرحمن محمد المعثم. 2

فاتن غرم اهلل ابراهيم الزهراني. 3

لطيفه مقبول ثنيان الشلوي. 4

مالك مبارك سعد القحطاني. 5

مي خريص حمس العصيمي. 6

نوره نايف راكان المرشد. 7

ياسمين خلف صلبوخ العنزي. 8

تغريد مرزوق ماجد السميري. 9

سارة عبداهلل الشمري. 10

سلطانه نوار طنف العتيبي. 11

فاطمه عمر عمار المطيري. 12

وفاء عايض سفران المطيري. 13

آمنه علي عبد اهلل الخرمي. 14

اثير احمد عبد السيد بامسعود. 15

اسماء محمد خليف العنزي. 16

اسيل فهد محمد الحميداني. 17

افنان فايز ابراهيم الشهري. 18

الجوهره عبد اهلل عبد العزيز الكريدس. 19

ايثار عبد اهلل ابراهيم العيسى. 20

اينور ادمي ادمي. 21

تهاني نايف نماس العتيبي. 22

ساميه حمود مسعود الطالحين. 23

فاطمه حسين علي البواردي. 24

نادية منير عبدالحفيظ الحربي. 25

نوره محمد صالح المبارك. 26

هناء جابر عساف العنزي. 27

هيفاء ضيف اهلل زيلعي التركي. 28

هيله صالح عبد اهلل المهوس. 29

أثير بنت سعد بن محمد ال محمسه. 30

أسماء سالم بن جابر الثويعي الفيفي. 31

أمجاد سعد عبداهلل الحربي. 32

ابتهال عيسى الرسي. 33

اثير عمر أحمد مباركي. 34

اسماء خالد النطعان القحطاني. 35

اسماء صالح مسعد الدهام. 36

اسيل عوض الشهري. 37

البندري محمد ابن السبيعى العنزي. 38

الجوهرة بنت فيصل العصيمي العتيبي. 39
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الجوهره ناصر الناصر. 40

تهاني جهاد شباب العتيبي. 41

تهاني سعيد عاشق الشمري. 42

حصه ناصر عبدالرحمن المشاري. 43

حفصه بنت علي بن عمر السحيباني. 44

رشا محسن الضويفري المطيري. 45

رهف حمد الجعافري الشمري. 46

ريم فهد الحسين. 47

ساره خالد التريكي. 48

ساره محمد الصيعري. 49

سعيده محمد آل هجنه العيسي. 50

عهود مداوي ال ناشط القحطاني. 51

فاطمه ابراهيم بن جوير. 52

فاطمه عبدالرحمن المواش. 53

فاطمه فهد الترفان. 54

لما عبداهلل األسمري. 55

مدى محمد المدوح. 56

مريم عوض عبدالرحمن الحربي. 57

مريم غرم ال جبهان القحطاني. 58

مشاعل درع ال عاصم القحطاني. 59

منال عمر األسمري. 60

مي محمد السليمي الحربي. 61

نايله عبدالرحمن مبارك القحطاني. 62

نوره خالد المسبحي. 63

نوره زبار مطلق الشلوي الحارثي. 64

نوف خالد عبدالعزيز الرشيد. 65

هبه بنت محمد بن دعيج الدعيج. 66

هبه ناصر بن جليهم. 67

هياء احمد الدغيشم. 68

هيله مساعد عبدالرحمن اللحيدان. 69

افنان احمد علي العمري. 70

افنان سعد عبد اهلل الصنيعي. 71

ايمان معال صنت العتيبي. 72

بدور ابراهيم ناهي العنزي. 73

تهاني فهد الشمري. 74

حصه صالح عبد اهلل السعداهلل. 75

ساره عبد العزيز محمد المسعر. 76

ساره غازي ناصر المقاطي. 77

سمر محمد عبد الكريم الزهراني. 78

صفاء محسن علي غنيمي. 79
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عالء صالح عبد اهلل الحميد. 80

غزيل ذيب بجاد آل فاضل القحطاني. 81

فاطمه عبد اهلل زاهر العجالني. 82

مشعاء محمد مبارك المسعري الدوسر. 83

منال عايد صالح الحربي. 84

منيره سعد مساعد المغيري العتيبي. 85

نوال عبد اهلل فضي المخلفي الحربي. 86

نورة ختالن ناصر الحنيني الحربي. 87

هدى نائف عبد العزيز الجلعود. 88

هيام عواد شامان العنزي. 89

اميره معال البدراني. 90

حسناء ثواب النحيت الحربي. 91

حصه سليمان الدريويش. 92

خلود سيف الكلش. 93

روان سعد النفيعي العتيبي. 94

غاده احمد الخويطر. 95

غرام سعود الحربي. 96

منى محسن احمد العرعري الرشيدي. 97

مها عبدالرحمن الناصر. 98

مها فيحان العضياني العتيبي. 99
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نجود هادي العاطفي القحطاني. 100

نجوى عايض الودعاني. 101

نوال نجيب المسعود. 102

نوف مقبل الحربي. 103

هند سلطان القوس. 104

وضحى صالح البصرى. 105

ياسمين نايف الحنتوشي. 106

البتول عبد الحميد عبد اهلل الراشد. 107

البندري سلمان عمر عبد اهلل. 108

عسله عبد الرحمن القحطاني. 109

فاطمه عبد اهلل الغامدي. 110

مالك سعد معيض العتيبي. 111

منى معاشي شطي الشمري. 112

نوف فهد سعد الحربي. 113

هدى صبحي عبد العزيز العتيق. 114

أحالم بنت ناصر بن حسن بشيري. 115

الجوهره فهد باطم العنزي. 116

العنود فياض حامد الرويلي. 117

الهنوف سعود عبد العزيز العريفي. 118

ايمان محمد سعد القحطاني. 119
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خلود محسن علي  القرني. 120

رزان عبداهلل موسى العنزي. 121

روال محمد احمد الجحالن. 122

ريم محمد عبده عواجي. 123

زهور حسن نعمان المسعود. 124

سهام بنت سعود بن راشد العميره. 125

منار سعود عبد العزيز العنقري. 126

منيره عبد اهلل زويد العريفي. 127

مها سعد علي الشهري. 128

ناضا زميم مسعود ال سمره االكلبي. 129

نوره خالد عبد الرحمن الصرامي. 130

نوره فهد منصور الكنعاني. 131

نوف محمد عوض اهلل الثبيتي. 132

هند سليمان علي الدهامي. 133

كلية اإلدارة واألعمال
أسيل عبدالوهاب البدر. 1

أمجاد فالح ناصر القريني. 2

أمل فريج باني السهلي. 3

أميره احمد عماره. 4

اثيربنت سليمان بن محمد المغير. 5

البندري جزاء العتيبي. 6

العنود عيسى العيسى. 7

العنود مساعد بن سيف. 8

العنود موسى الشميمري. 9

اماني حسن نجعي. 10

امجاد مرعي ابن محمد القحطاني. 11

امل مسفر االكلبي. 12

بشاير علوش ابوثنين السبيعي. 13

بشرى سليمان عبداهلل المشعلي. 14

تذكار سعيد علي الشهراني. 15

تهاني عبده دغريري. 16

جواهر عبداهلل محمد المجيديع. 17

دالل طلعت الصالحي. 18

رزان عبداهلل محمد بن مسعود الهجارى . 19

الشريف

رغد سعود العبيد. 20

رنا سعد عبداهلل الشهراني. 21

رنيم عبدالرحمن العمري. 22

روان سيف الهرش الرويبعي. 23
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روان صالح القفاري. 24

ريم عامر المزروع. 25

ساره صالح القوسي. 26

سلطانه مهدي السدر آل سعد. 27

سندس احمد الزويد. 28

شريفه رشيد العتيبي. 29

عبير جاسم الحباب. 30

فاطمه مساعد الخريجي. 31

فريده عبدالرحمن الحسين. 32

فوزيه عوض الفريدي الحربي. 33

لطيفه ابراهيم الشريدي. 34

لطيفه حماد السبيعي العنزي. 35

لنا هديب تميم ال هديان. 36

لينا خالد العجالن. 37

مشاعل سعد بن جميعه. 38

مضاوي عامر الشكره. 39

منار فيصل العيدي. 40

منى سعد محمد العجالن. 41

منى سليم البالجي الحربي. 42

منيره عبداللطيف القشعم. 43

منيره عرنان عائض العتيبي. 44

مها خلف العنزي. 45

مها عبدالعزيز العويفير. 46

مها عبداهلل حمزة البدر. 47

مها محمد الهدلق. 48

نجود غانم عبد اهلل الشهراني. 49

ندى سامي محمد القاسم. 50

نور هالل عايض المحياني العتيبي. 51

نورا عبدالرحمن الشلهوب. 52

نوره ابراهيم الفارس. 53

نوره سعد ابراهيم بن مالك. 54

نوره عبدالرحمن ابن احمد البابطين. 55

نوره فهد عبداهلل الدويش. 56

نوف سامي علي المالكي. 57

نوف فهد عبدالعزيز الغفيلي. 58

هديل بنت ناصر بن الخريب القحطاني. 59

هناء سليمان ناصر الزكري. 60

هند ناصر صالح العقيلي. 61

هيا ناصر السعيدان. 62

هيفاء عبداهلل العجالن. 63
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وفاء عبد اهلل صالح العجمي. 64

واليف خالد محمد البلوي. 65

يسرا معتق المحمدي. 66

ابتهاج سعيد بن محفوظ. 67

ابرار ابراهيم كناني. 68

اروى عون محمد آل عبيد القرني. 69

اسماء ناصر الشايجي. 70

افنان علي حزبان العماري القرني. 71

العنود سعود العبداهلل. 72

العنود محمد العريني السبيعي. 73

العنود محمد اليحياء. 74

انوار تركي سعود العتيبي. 75

انوار صالح السويل. 76

بسمه محسن علي باعبداهلل. 77

بشائر بنت محمد الرعوجي. 78

حصه ابراهيم الموسى. 79

دانة عالء الدين الدين تكريتي. 80

دالل عبدالعزيز النشوان. 81

رزان بنت علي ال طالع عسيري. 82

رنيم فايز غدير الغدير. 83

ريم خليفه الشبشيري المطيري. 84

ساره ابراهيم الزامل. 85

ساره حمد العبيد. 86

ساره سعد آل محمد الغامدي. 87

ساره محمد الحربي. 88

سلوى احمد صويلح العتيبي. 89

سميه محمد العقيل. 90

شذى عبداهلل الزومان. 91

شو ق فريح مضحي السالمي الحربي. 92

شيرين عبداهلل القحطاني. 93

ضحى غربي شطي الشمري. 94

عزه احمد الزهراني. 95

غزوى شقران نفل السميري. 96

فاتن صالح الدخيل. 97

فاتن عبداهلل عايد العنزي. 98

فاطمة سعيد ال محي العمري. 99

فوزيه سليمان العجاجي. 100

قماشة علي السالم. 101

لجين ابراهيم اللحيدان. 102

لمياء عبداهلل البقعاوي. 103
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مريم صالح العجمي. 104

مشاعل فهد عبدالعزيز العجالن. 105

مالك احمد المغامس. 106

مالك عبد العزيز المهنا. 107

منوه بخيت سعود العلياني الشمري. 108

منيره سليمان اليوسف. 109

مها احمد العلوال. 110

نحا سحمان السبيعي. 111

نوف احمد الزعاقي. 112

نوف محمد براهيم العبيد. 113

نوف ناصر الصيخان. 114

هاجر مشبب الدعياء االسمري. 115

هند نايف العتيبي. 116

وجدان أحمد صبر الميهوبي. 117

أريج  بنت عبداهلل علي السبيعي. 118

أماني خالد علي داحه القحطاني. 119

ابتسام خليف السبيعي العنزي. 120

اثير عائض بن عبد اهلل الطويل. 121

الهام حسن بن   عبداهلل العريني. 122

اماني عبد الرحمن البراك. 123

امجاد مشبب بن حالص. 124

بشائر محمد عائض القحطاني. 125

بشرى عبد اهلل  صباغ. 126

تذكار ناصر الشعيل. 127

جميلة بنت نايف بن علي المحلفي السهلي. 128

جنى عبدالرحمن الصويان. 129

حنان وليد الحبشي. 130

حوريه خلف بن محمد الشمري. 131

دالل مساعد حمدان بالخزمر الزهراني. 132

رؤى بنت سالم البيشي. 133

رزان عبدالعزيز هديب الهديب. 134

رغد محمد الحبيب. 135

روان سماح الشاطري المطيري. 136

روان عبداهلل آل عريم. 137

روان ناصر بن عضيب. 138

ريم ذياب الرويلي. 139

ساره حسين آل سعران القحطاني. 140

ساره عبدالمحسن حسن الدليجان. 141

ساره مترك محمد الخنفري القحطاني. 142

ساره مطر محمد الجهره الشهراني. 143
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شروق محمد السيف. 144

شماء زيد الجساس. 145

ضحى متعب عجرش ابوثنين. 146

عبير ساير راضي المقاطي. 147

عروب عبدالعزيز بن ابراهيم الموسى. 148

عهود بنت حسن الدعيدع الجعيدي. 149

غاده عبدالرحمن العويرضي. 150

غاده عبداهلل العنزي. 151

فاطمه مديني عامر البارقي. 152

فرح طالل المهلكي المطيري. 153

لطيفه محمد احمد احمد. 154

لمياء ابراهيم الراجح. 155

لمياء عبدالعزيز الحمد. 156

مرام محمد الحبشي. 157

مزنه عايض الشدادي الحارثي. 158

مشاعل مشعل المشعلي. 159

منار عبدالرحمن السالم. 160

منى ابراهيم الربيع. 161

منى حسين الكبكبي الكثيري. 162

مها مانع علي ال مانع. 163

ناديه ماجد جبر الجبيري المطيري. 164

نجالء بنت شامان بن مشرع الشلوي. 165

نور بنت عبدالكريم بن العريني. 166

نورة سعد المعمر. 167

نورة صالح محمد اللهيب. 168

نوره عبدالعزيز على العلى السبيعي. 169

نوره عبداهلل ال رشود. 170

نوره وليد ندا الزيادي. 171

نوف مبارك عبداهلل القحطاني. 172

هناء مشعل عبداهلل المشعل. 173

هناء منصور المهناء. 174

هياء علي بن عيسى. 175

وجدان محمد احمد ناغي. 176

يارا محمد ال فردان القحطاني. 177

يارا مسفر المسفر. 178

أثير خالد عبداهلل العويدان. 179

أسيل بنت عبدالرحمن بن عبدالمحسن ابانمي. 180

أمجاد بنت سعد بن مشبب آل . 181

مشهوراألحمري

أمجاد ناصر الدوسري. 182
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أميره خالد الحافي العتيبي. 183

إسراء سعيد أحمد باكيلي. 184

إيثار زيد سعود العثمان. 185

ابتهال ابراهيم محمد الرميح. 186

اثير عبدالعزيز الثويني. 187

اسماء سعيد فائز ال سريع االسمري. 188

اسماء صالح سعيد الغامدي. 189

افنان عبداهلل راشد الحبردي. 190

االء خالد حسين  الخالدي. 191

العزوف ابراهيم الجعيد العتيبي. 192

العنود عبدالعزيز ابراهيم  بن حمد. 193

الهنوف خالد الضفيان التميمي. 194

اميره فواز المطيري. 195
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عائشة بنت محمد بن علي العبداللطيف. 125

عائشه خلف الحربي. 126

عائشه سعيد العصيمي العتيبي. 127

عائشه علي ابوذياب. 128

عائشه علي القحطاني. 129

عبير عبداهلل آل سلطان العمري. 130

عبير عبداهلل الحواس. 131

عبير محمد مليفي العتيبي. 132

عبير يحيى عيسى عسيري. 133

عفراء دحام الفضيلي الشمري. 134

علياء ابراهيم عمير التمامي. 135
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علياء سعيد محمد العمري. 136

عهود عبد العزيز سعيد  الزهراني. 137

عهود محمد عامر الشمري. 138

عيده محمد معيض العضيله المطيري. 139

غادة خالد بن جامع. 140

غدير مزنان ضيف اهلل العتيبي. 141

غزوى شاهر الدهيمي البقمي. 142

غزيل سلطان الدوسري. 143

فاطمة محمد الهروبي. 144

فاطمه عبداهلل ناصر آل قنيفذ القحطاني. 145

فاطمه محمد رشيد الحربي. 146

فاطمه ناصر البراك الرشيدي. 147

في غزاي الذويبي الحربي. 148

في ماجد منيخر الهاجري. 149

لبنى محمد بن ماجد. 150

لطيفه خالد بن عسكر. 151

لما عبدالمحسن الدريهم. 152

لميس جمعان باسكران. 153

لولوه  ناصر عبداهلل الغيث. 154

ليلى عايض الودعاني. 155
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مرام سعيد الكودري القحطاني. 156

مرام عبداهلل العبداللطيف. 157

مرام عبداهلل الغمالس. 158

مرام منصور الحربي. 159

مرام نايف االسلمى الشمري. 160

مرح محسن مبارك آل غلفص الدوسري. 161

مريم نواف العنزي. 162

مزنه مذكر ذاكر الرويس. 163

مشاعر هليل مطر المطيرى. 164

مشاعل دايس القحطاني. 165

مشاعل محمد ال بوسكيته القحطاني. 166

مشاعل مريع آل حثول القحطاني. 167

مالك فيصل المقاطي العتيبي. 168

منال عوض محمد العنزي. 169

منصوره عبدالعزيز الشغار. 170

منى شاهر حسن الحربي. 171

منى فهد ال جبرين. 172

منى هادي دربشي. 173

منيرة سلطان القحطاني. 174

منيره عبدالعزيز الكريداء. 175

منيره علي مانع ال جابر القحطاني. 176

منيره عيد سليم المشيطي العنزي. 177

منيره فيصل آل محمد الهاجري. 178

مها حمد المحياني النفيعي. 179

مها عبدالرحمن عبدالعزيز العجالن. 180

مها منير عبدالعزيز الرحيمي المطيري. 181

مها هادي اليامي. 182

موضي فيصل محمد القحطاني. 183

مي خالد ال ابراهيم. 184

مي طالل الشدادي الحارثي. 185

مي مقبل الصقري العنزي. 186

ميعاد سعيد الفهمي الزهراني. 187

ميعاد عبداهلل العواد. 188

ناديه صالح عبيد العتيبي. 189

نجالء جميل عباسي. 190

نجالء سليم سالم المطيري. 191

نجالء عبد اهلل المحلفي السهلي. 192

نجالء عبداهلل السماري. 193

نجالء عبداهلل عبدالعزيز السليمي. 194

نجود فهد القحطاني. 195
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نداء سعيد محمد الحربي. 196

ندى فهد العجمي. 197

ندى محمد القحطاني. 198

نورة إبراهيم سليمان القاسم. 199

نورة عبداهلل عبدالرحمن الربيعة. 200

نوره ابراهيم الغنام. 201

نوره بليهيد الرسام العتيبي. 202

نوره تركي الشبانات. 203

نوره خالد بن قعد الحربي. 204

نوره راشد العقيل. 205

نوره سعد العضيله المطيرى. 206

نوره سعيد آل جمعان. 207

نوره عبد العزيز ابراهيم الزريق الدوسري. 208

نوره عبد اهلل راشد الصنيعي. 209

نوره عوض الحربي. 210

نوره محمود الزهراني. 211

نوف احمد الموسى. 212

نوف بنت خلف زايد  العتيبي. 213

نوف خالد عبدالعزيز الغفيلي. 214

نوف خالد عبداهلل ال عبدان الغامدي. 215

نوف علي سعيد االحمري. 216

نوف مساعد الحربي. 217

نوف نافع صالح الفضلية. 218

هاجر ظافر العمري. 219

هبه نايف ضيف اهلل الربيعي. 220

هجير محمد العجالن. 221

هال عبداهلل الجشعم. 222

هناء مرعي فرحان العنزي. 223

هند عمر شراحيلي. 224

هيا بنت مشعل بن بريك. 225

هياء صالح البريدي. 226

هيفاء سعد السيف. 227

هيفاء صالح الحميد. 228

هيفاء فاروق الخزيم. 229

وجدان علي الفقيري العنزي. 230

وجدان ملوح محمد الروقي. 231

وجود عبداهلل العجمي. 232

وعد احمد عبداهلل الدغار. 233

وعد علي عمر القحطاني. 234

وعد محمد الرويضان. 235
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وعد محمد الزرير. 236

وفاء عبدالخالق علي الزهراني. 237

والء نايف زويد السبيعي العنزي. 238

كلية المجتمع 
أثير بنت فاضل بن معيض صالح حيان. 1

أسماء بنت رابح بن جفنان المخلفي الحربي. 2

أميره فراج آل نادر. 3

أنوار بنت فالح بن النفيعي العتيبي. 4

ابرار مسلم رزيق الصبحي. 5

اثير بنت سعد بن عايض ال حامد القرني. 6

اثير بنت عبداهلل بن عبدالعزيز السعدون. 7

اثير بنت مبارك بن عبداهلل آل عثيثر الدوسري. 8

اثير مبارك بن عقيف. 9

اثيربنت غرمان بن عبداهلل الخشرمي الشهري. 10

احالم بنت سلطان بن رشيد المشرافي . 11

المطيري

اروى  بنت علي بن عبدالعزيز الجروان. 12

اروى راجح مخلد الشمري. 13

ارياف بنت وقيان بن الحربي. 14

اريج بنت احمد بن مطاعن طميحي. 15

اسرار بنت مروي بن مسفر الضبيطي المطيري. 16

اسماء بنت عايض بن دايس العاطف. 17

اسماء بنت عبد العزيز بن ال الشيخ. 18

اسيل بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الحسيني  . 19

الشهراني

اضواء بنت نداء بن صنيتان المريخي المطيري. 20

افنان بنت احمد بن قيمان. 21

افنان بنت خالد بن الرجاء. 22

افنان بنت عبداهلل بن الحسني الزهراني. 23

االء بنت خالد بن عبدالعزيز الخليفه. 24

االء بنت عويض بن سعود العيباني. 25

االء بنت ناصر بن مرزوق المغيري العتيبي. 26

البتول محمد سعد العصيمي. 27

البندري بنت حمود بن محسن الشيباني . 28

العتيبي

البندري بنت عبداهلل بن فهد بن سريع. 29

الجوهره بنت عبدالعزيز  فهدبن سلمه. 30

الجوهره بنت مسلم بن معيض الدهمشي . 31

العنزي
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الدانه عبدالرحمن المحمود. 32

العنود بنت سعد بن فهد بن نجيفان. 33

العنود شنوف بن محمد الدعجاني العتيبي. 34

العنود بنت محمد بن موسى الموسى. 35

العنود عبدالعزيز الحمود. 36

العنود عبيد المطيري. 37

الهنوف بنت خالد بن حمد الحريقي. 38

الهنوف بنت صقر بن عويد العضيله المطيري. 39

الهنوف جمعان محمد القحطاني. 40

امال حماد العنزي. 41

اماني بنت حسين بن مفرح السلمي. 42

اماني متعب عبدالجبار القميشي المطيري. 43

امتنان بنت براهيم بن علي السلمان. 44

امجاد بنت حسن بن محمد بن ضبيب. 45

امجاد بنت عادل بن ابراهيم اليحيى. 46

امجاد بنت عبدالهادى بن كنان العمرى. 47

امجاد بنت عبيد بن زبار الرحيمي. 48

امجاد بنت علي بن سعد الدوسري. 49

امجاد بندر سعود ثامر العصيمي العتيبي. 50

امجاد درعان علي الدرعان. 51

امجاد عبدالرحمن عبداهلل الصالح. 52

امل بنت مناحي بن عبيد السبيعي. 53

امل علي محسن صديق. 54

امل محمد صلبي العنزي. 55

امواج بنت فهد بن عبداهلل الدهيس المالكي. 56

اميره بنت طلق بن زهيميل العوفي الحربي. 57

اميره ناصر عبداهلل البلوي. 58

انتصار بنت علي بن حسين بن عيسى. 59

انفال غثيث سحل العنزي. 60

بدريه موسى ابراهيم حقوي. 61

بدور بنت زبن بن مبارك البرازي السهلي. 62

بدور بنت عبدالعزيز بن محمد القعيد. 63

بدور بنت عبداهلل بن سعد العالي  الروقي. 64

بسمه بنت سعد بن معيض القوبع. 65

بشاير بنت سعيد بن علي الهيال الغامدي. 66

بشاير بنت عوض بن عمير النفيعي العتيبي. 67

بشاير محمد بن مناحي العصيمي العتيبي. 68

بشاير حماد  العنزي. 69

بشاير محمد عليان الخيبري. 70

بشرى بنت احمد بن محمد المقبل. 71
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بشرى صالح سليمان العتيبي. 72

بشرى عبيداهلل العطوي. 73

تسنيم بنت يحي بن فرحان الداثري الفيفي. 74

تهاني أحمد حارثي. 75

تهاني بنت سالم ابن بشر السبيعي العنزي. 76

تهاني منصور سعود. 77

جواهر بنت محمد بن علي العزمان. 78

جواهر بنت ناصر بن القحطاني. 79

جواهر منير فالح القحطاني. 80

حصه بنت عبدالرحمن بن محمد ال عثمان. 81

حصه محمد موسى سالم ال حسان الربعي. 82

حصه نايف صغير العتيبي. 83

حنان بنت سالم بن هالل البشيري الزهراني. 84

حنان بنت فهد بن عبداهلل اللحيدان. 85

حنان بنت محمد بن رهق السبيعي العنزي. 86

حنان بنت مشوح بن الفضيلي الشمري. 87

خزماء فالح بن عائض ال دعيرم القحطاني. 88

خلود بنت زيد بن علي بن راشد الرزوق. 89

خلود بنت صالح بن المحيميد. 90

خلود بنت محمد بن مفرج آل منيع الدوسري. 91

خلود بنت محمد بن نديم الدعرمي البيشي. 92

خلود عبدالمحسن خالد طالل. 93

دالل بنت شباب بن رفاعي العصيمي العتيبي. 94

دالل بنت عوض بن محمد األحمري. 95

ديما بنت علي بن ظافر الكناني الشهري. 96

ذكرى بنت خالد بن الجديد. 97

ذكرى بنت فائز بن ابراهيم الغبيوي العتيبي. 98

رؤى بداح البداح. 99

رحاب عبيد المطيري. 100

رزان بنت خالد بن الجدعان. 101

رزان سعيد مبارك الدوسري. 102

رغد بنت خلف بن محمد العلوي الحربي. 103

رفعه بنت محمد بن سالم القريني. 104

رفعه بنت محمد مسلم العماري الدوسري. 105

رهف بنت خالد بن محمد العبدان. 106

رهف عبدالعالي خالد الحارثي. 107

روابي عائض تراحيب زعام الدلبحي العتيبي. 108

روابي بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الفهيد. 109

روابي فهد الحميدي الطريسي الحربي. 110

روان بنت ابراهيم بن صالح الهويريني. 111
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روان بنت حسين بن ابراهيم ال طاهر. 112

روان بنت سعود بن الظهران السهلى. 113

روان بنت سعود بن خضر السعدي الغامدي. 114

روان بنت غازي بن هالل السبيعي العنزي. 115

روان محمد حمود فهد الحرارشه الدوسري. 116

روان حبيس علي العنزي. 117

رويدا بنت صالح بن سعيد ال مانع العمري. 118

رويدا بنت عبداهلل بن سعد الكعبي العمري. 119

ريم بنت ذعار بن دهيرم الغضوري العنزي. 120

ريم بنت علي بن حسين ال عائض القحطاني. 121

ريم بنت عوض بن قميشان العبدلي المالكي. 122

ريم بنت كاتب بن رجاء االيداء العنزي. 123

ريم بنت يحي بن محمد سنه. 124

ريم خالد سعود الصعيب. 125

ريم منور معيجل الشاطري المطيري. 126

ريم ناصر سعد بن خضير. 127

ريم نايف المغيري العتيبي. 128

ريما عبدالرحمن النخيش. 129

ريمه ابراهيم عواجي. 130

ريمه محمد القحطاني. 131

ريناد صالح ابراهيم الخضير. 132

ريهام بنت منصور بن عبدالرحمن بن سران. 133

ريوف بنت مطلق فنيطل الخويطري المطيري. 134

سارا خالد صالح حبابي. 135

سارة شعيفان عبد الرحمن البقمي. 136

سارة محمد سعد الزنيتان. 137

ساره بنت حمد بن سعد الجماعين الدوسري. 138

ساره بنت رشيد بن محمد بن سالم. 139

ساره بنت سعد بن المقاطي العتيبي. 140

ساره بنت صالح بن محمد الجاسر. 141

ساره بنت عبدالرحمن طامي النفيعي العتيبي. 142

ساره بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز المبارك. 143

ساره بنت غرمان بن عبداهلل ال خيثم الشهري. 144

ساره بنت محمد بن الصويغ. 145

ساره عبدالرحمن الموسى. 146

ساره عبدالعزيز ال مشعل القحطاني. 147

ساره ماجد فاطم العتيبي. 148

سحاب سعيد محمد االسمري. 149

سحر بنت علي بن مبارك المعيلي. 150

سحر بنت منصور بن عياد الفقيري العنزي. 151

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1438- 1439هـ



الخريجات للعام 1439/1438هـ
91

سديم عبداهلل عبد العزيز الشعيل. 152

سميه عبداهلل بن عبده. 153

سناء بنت عبداهلل غرمان آل الشميله العمري. 154

سهام بنت عبداهلل سلمان  األسلمي الشمري. 155

شذى محمد يحي دريب. 156

شروق بنت سعد بن صنهات العتيبي. 157

شروق بنت عبداهلل بن عمر الصفيان. 158

شروق بنت عثمان سالم آل عثمان الدوسري. 159

شروق ثامر المالكي. 160

شهد بنت عبداهلل ضحوي  السبيعي العنزي. 161

شوق خالد العنزي. 162

شوق عايض منور الحربي. 163

شيخه بنت محمد بن عايض القحطاني. 164

شيخه وليد ابراهيم السنبل. 165

طفلة فالح السهلي. 166

عائشه بنت عبداهلل بن عبدالرحمن السالمه. 167

عائشه عبدالرحمن العتيبي. 168

عبير بنت سعيد محمد آل سعران القحطاني. 169

عزيزة عادل الزويد. 170

عال بنت صالح بن علي الغامدي. 171

عهود خالد احمد السكران. 172

عهود محمد سلطان العتيبي. 173

غاده حمد سعد الدوسري. 174

غاليه بنت صالح بن عبدالمحسن الضبعان. 175

غاليه مسلط فراج مسلط السوده السبيعي. 176

غدير بنت عائد بن علي العصيمي العتيبي. 177

غدير محمد عبدالوهاب الجهظمي الشهري. 178

غدير محمد سعيد الزهراني. 179

غيداء بنت عبدالرحمن بن محمد بن يحي آل . 180

موسى عسيري

غيداء محمد ابن عبداهلل آل خيره الغامدي. 181

غيداء سعود راضي الحربي. 182

فاتن سعود صليفق الشمري. 183

فاتن نشا سبعان العتيبي. 184

فاطمه بنت بندر بن الشيباني العتيبي. 185

فاطمه بنت جابر بن عوض العسيري. 186

فاطمه عبد اللطيف بن عبد الرحمن الدريهم. 187

فاطمه بنت عبداهلل بن عتيق بن حميدان. 188

فاطمه بنت علي عبد اهلل ال صقر القحطاني. 189

فاطمه بنت محمد بن عبداهلل الحليله. 190
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فاطمه بنت محمد بن علي القحطاني. 191

فاطمه سيف مبارك الدوسري. 192

فايزه عويض مهجي السلمي. 193
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كلية الصيدلة
اثير دايل عبداهلل الدايل. 1

الهنوف فهد عبدالعزيز الموسى. 2

ريم سعيد مبارك مطران. 3

ساره أحمد سعد أبو تيلي. 4

ساره عبداهلل هذلول الهذلول. 5

شروق جمعه محمد عبيداهلل. 6

شهد علي محمد الزهراني. 7

عروب بنت علي بن عبدالعزيز الحميدي. 8

عزه خالد احمد الشريف آل خيرات. 9

عهود بنت عبداهلل بن عبدالعزيز النويصر. 10

مستوره موسى زاحم العصيمي العتيبي. 11

نجالء حسن غرسان الشمراني. 12

وجدان أسامه محمدالمهدي  المدني. 13

الطب البشري

بشرى علي جاري  القرني. 1

شهد ضيف اهلل عمر آل ضيف اهلل الغامدي. 2

لبنى محمد حلواني. 3

لينه عماد محمد الغامدي. 4

نوره بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراشد. 5

كلية الصحة 
نوره بنت محمد بن عبدالعزيز الحوشاني. 1

وجدان بنت ياسين بن محمد حكمي. 2

آالء خالد حامد االحمدي. 3

االميرة ديمه بنت فيصل بن فهد ال سعود. 4

الهنوف بنت صالح بن سعيد ابوراس. 5

فجر بنت منير بن بجاد الجبرين المطيري. 6

نجالء تركي العريض. 7

نوره بنت عبدالعزيزبن عبدالرحمن العسكر. 8

نوف بخيت عبدالعزيز البخيت. 9

نوف بنت عبدالمحسن بن عبداهلل الزهيري. 10

آرام بنت خالد بن صالح السليمان. 11

روان بنت علي بن عبد اهلل القرني. 12

كلية طب االسنان
امجاد محمد العبدالمحسن. 1
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كلية العلوم
حليمه بنت حسن بن الشهري. 1

روان بنت ابراهيم بن المعارك. 2

مرام بنت ناصر بن عبدالعزيز العمر. 3

هاله عبد الغني الراوي. 4

وضحاء بنت فهيد بن العتيبي. 5

أمل محمد طاهر عاتي. 6

اماني بنت ابراهيم بن يحيى محزري. 7

غزيل فالح عبدالرحمن القحطاني. 8

شهد بنت محمد بن علي الشهري. 9

فتون بنت محمد بن العسكر. 10

لينه محمد قاسم العماري. 11

نوره بنت خالد بن البصيص. 12

هديل مأمون حسن الرفاعي. 13

كلية اللغات والترجمة
أثير بنت مفلح بن جخدب القحطاني. 1

أريج بنت علي بن عبدالعزيز الحنايا. 2

أمجاد بنت سلمان عبيد المهيدلي العتيبي. 3

أمل بنت محمد الناصر. 4

ابتسام بنت محمد بن ظافر الشهري. 5

افنان بنت أحمد بن ناصر الغميز. 6

الجازي بنت خالد بن محمد العتيبي. 7

الشيماء خالد ابراهيم العباس. 8

العنود ناصر القحطاني. 9

الهتون بنت عبداهلل بن محمد الفوزان. 10

الهنوف بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الثنيان. 11

ايالف بنت خالد بن المانع. 12

بارزه بنت جبر بن ضيف اهلل العتيبي. 13

بشائر بنت عبد العزيز بن الصانع. 14

بشائر بنت فهيد بن فهد السبيعي. 15

بشرى بنت فهيد بن فهد السبيعي. 16

ديمه بنت فيصل بن حمد بن جبر. 17

ربا بنت محمد بن سعود الموسى. 18

رزان بنت حمد بن عبدالعزيز الشاوي. 19

رشا بنت عبدالعزيز بن هادي البكري الشهري. 20

رغد بنت راشد بن محمد التمامي. 21

رنيم بنت عبداهلل بن علي الحصيني. 22

ريم بنت عبدالكريم بن عبدالمحسن العجيمي. 23

ريم بنت محمد بن فهد الفهيدي الدوسري. 24
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ساره اسماعيل محمد ياسين. 25

ساره بنت عبداألله بن سعد بن سويري. 26

سمية بنت عبدالرحمن بن ناصر النعيم. 27

سها عبداهلل علي القاطعي. 28

سوسن بنت عيد بن علي المطيري. 29

شهد بنت حسن بن سليمان النمري. 30

شهد مبارك مناحي آل بوسباع الدوسري. 31

عبير بنت احمد بن السعيد. 32

عهد بنت عبداهلل البشيري الزهراني. 33

عهد بنت عبداهلل بن فايز الشهري. 34

غاده بنت محمد بن فهد اللويمي. 35

فاتن بنت عبد المحسن بن صالح العتيبي. 36

فدوى بنت يوسف بن علي الشنيفي. 37

لبنى بنت محمد بن سعيد القحطاني. 38

لولوه صالح الخلف. 39

مي عبدالرحمن جازي المرشدي العتيبي. 40

ندى بنت جمال بن عبداهلل العثمان. 41

نوره بنت خالد بن الجميلى. 42

نوره بنت محمد بن حمد السلمان. 43

هيفاء بنت عبداهلل بن حسين البقمي. 44

يارا بنت علي بن عبداهلل العلي السلطان. 45

ابتهال متروك العتيبي. 46

روان بنت ناصر بن عبداهلل الرشيدي. 47

مالك بنت عبدالعزيز بن المغيري العتيبي. 48

نوره بنت خالد بن عبدالعزيز الماضي. 49

كلية التربية
مناهج وطرق التدريس

مالك سعد السبر. 1

التربية الخاصة
أثيربنت فهد بن عبداهلل الزايد. 1

أسماء خالد السبيعي. 2

أمل بنت عبداهلل بن العمري. 3

أمل بنت محمد بن سعد الشهري. 4

إشراق يحيى احمد خرمي. 5

اشواق بنت هاجس بن سعد العنزي. 6

الجوهرة رفيدان المطيري. 7

الجوهره بنت سليمان بن عبداهلل ابانمي. 8
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العنود بنت صالح بن عبداهلل اليوسف. 9

العنود محمد الحربي. 10

الهنوف بنت عبداهلل بن ابراهيم العتيبي. 11

الهنوف بنت محمد بن عبيد البيضاني الحربي. 12

امجاد بنت حمد بن المنقور. 13

امجاد بنت سعود بن الغمالس. 14

امجاد بنت فراج بن العصيمي. 15

امل عقيل العقيل. 16

ايالف بنت محمد بن حمد الزنيتان. 17

بدور بنت ناصر بن عامر االصقه. 18

جواهر بنت تركي بن كديميس العتيبي. 19

جواهر بنت سعيد بن عبدالرحمن العتيبي. 20

جواهر بنت صغير بن القرني. 21

حنان بنت سعيد بن عبده خرمي. 22

خلود بنت يحي بن فايع الفيفي. 23

دالل بنت سعيد بن محمد الدوسري. 24

رانيه بنت صالح بن  محمد المساعد. 25

رزان بنت مناحي بن عجاب الروقي العتيبي. 26

رزان عقيل الصقيه. 27

رهف بنت محمد بن صالح العقيل. 28

رهف بنت منصور بن عبدالعزيز الجميزي. 29

روابي بنت ابراهيم بن يحيى ال جبران. 30

روابي بنت عبداهلل بن محمد المواش. 31

روابي بنت محمد بن فهد المحيشير . 32

القحطاني

روان بنت خالد بن سعد التويمي. 33

روان بنت عتيبي بن خضر  المالكي. 34

روان بنت عصام بن احمد  ركن. 35

ريم بنت محمد بن الجبرين. 36

ريم فرحان صائل الحربي. 37

سارة عبداهلل بخش عبدالرزاق. 38

ساره بنت جاسم بن الياقوت. 39

ساره بنت سلمان بن البحيثاء الحربي. 40

ساره بنت عبدالعزيز بن إبراهيم  الشهوان. 41

ساره بنت محمد بن الوصيص العنزي. 42

ساره بنت مناحي بن عجيان السبيعي. 43

ساره غازي عبيد العتيبي. 44

ساميه بنت فهد الجريسي. 45

سميه بنت خالد بن مبارك الذيب. 46

شروق بنت علي بن النهاري. 47
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خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

شهد بنت سفر بن فنيدان الحارثي. 48

شهد بنت سليمان العبيد. 49

شهد بنت عبداهلل بن علي الحديثي. 50

عبير محمد بن براهيم القحطاني. 51

عذاري بنت جبان بن الشمالني العنزي. 52

عهود بنت مسعد بن مارق  الحربي. 53

غاده عبدالكريم الخمعلي. 54

غيوض هذال ذعار الشيباني. 55

فاطمه بنت فارس بن محمد القحطاني. 56

فرح بنت حامد بن خليل الدخيل. 57

فهده بنت فهد بن الصليهم. 58

في بنت دبسان بن ناصر الحارثي. 59

مرام عبد اهلل صالح الزهراني. 60

معالي بنت مطر بن فهد العتيبي. 61

مالك بنت عقاب بن الجعفري العنزي. 62

منار محمد العنزي. 63

منال بنت راشد بن ال عامر القحطاني. 64

منال بنت صالح بن محمد الرشيد. 65

مها بنت سليمان بن ناصر الطيار. 66

موضي بنت ابراهيم بن سعد األحمد. 67

موضي ينت حمد بن محمد بعومه. 68

نجد بنت الحميدي بن متعب بن سقيان. 69

نجود بنت عبداهلل بن بن عبدالسالم. 70

ندى بنت صالح بن سعود العيسى. 71

نوال بنت عبداهلل عبداهلل آل شلغم القحطاني. 72

نورا بنت ثامر بن الدليمي. 73

نورة محمد عبداهلل الشايع. 74

نوره بنت عبد العزيز بن الدغيشم. 75

نوره بنت عبداهلل بن أحمد بن  مشهور. 76

نوره بنت فرج بن بجاد المطيري. 77

نوره بنت محمد بن ناشع الشهري. 78

نوره بنت محمد سفر الحارثي. 79

نوره بنت مناحي بن المقاطي. 80

نوره حامد الزهراني. 81

نوف بنت عوض بن الصاعدي. 82

نوف بنت فارس بن فهاد السبيعي. 83

نوف عبدالخالق الزهراني. 84

هدى أحمد قنوي. 85

هدى بنت حمود بن سعد السهلي. 86

هنادي بنت يحي بن احمد الشهري. 87
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خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

هيا بنت دحيم عبيد المريري الحارثي. 88

هياء بنت عبداهلل بن عايد الحالف. 89

هياء بنت عثمان بريكان الدوسري. 90

هياء سالم راشد المدرع. 91

وجدان بنت عبدالرحمن بن محمد الصعب. 92

وجدان بنت علي بن القحطاني. 93

الطفولة المبكرة
أروى بنت ناصر بن محمد الحواس. 1

اشواق حسن الراشدي. 2

الجوهره محمد شويرد ال شويرد. 3

العنود بنت عطش بن هليل الشيباني العتيبي. 4

اماني  بنت عبد اهلل صالح الحمد. 5

بشرى بنت علي بن ال جمعان القحطاني. 6

بشرى عبد اهلل أبوداهش. 7

تغريد بنت سعيد بن سعد الزهراني. 8

تغريد بنت علي بن محمد القحطاني. 9

تغريد بنت محمد بن مسعد القرني. 10

حنان بنت محمد بن سعد الشهري. 11

رؤى بنت عبداهلل بن ابراهيم السحيباني. 12

رايه بنت نايف بن الشمالي السبيعي. 13

رشا بنت عبدالرحمن بن آل مجدح العليانى. 14

رغد بنت سلمان بن صالح العصيمي. 15

رنا بنت منصور بن منيرالخليدي القثامي. 16

رند بنت صالح بن ناصر العقيلي. 17

روان بنت رشيد بن الدوسري. 18

روان بنت عايد بن التومان الشمري. 19

ريم بنت راجح آل روق القحطاني. 20

ريم بنت محمد بن علي آل سلمان القحطاني. 21

ريم بنت نايل بن محمد العنزي. 22

زهور بنت عبيد بن عبداهلل العتيبي. 23

سارة بنت محمد بن عبدالعزيز الفواز. 24

ساره بنت سعود بن عبدالعزيز الموينع. 25

سعاد بنت سعد ال جالب. 26

سميه بنت خالد بن عبداهلل ال غيالن. 27

سناء بنت قعيد بن النفيعي العتيبي. 28

سيرين بنت تركي بن بجاد العتيبي. 29

شروق بنت محمد بن ال سعد القحطاني. 30

شيخه نايش بن عبداهلل القريشي السبيعي. 31

ضي بنت حمد بن عبداهلل الدهمش. 32
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خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

عائشه بنت عبداهلل بن جابر الشهري. 33

عروب بنت سعد بن القحطاني. 34

فاطمه بنت عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيا. 35

لطيفه بنت عبداهلل بن ال يوسف القرني. 36

مكيه عبده علي. 37

مالك بنت فايز بن ظافر الشهري. 38

مالك علي ال عبيه. 39

منال بنت عبداهلل بن علي عسيري. 40

منيره بنت سعد بن سعد المطرود. 41

منيره بنت سعد بن عبدالرحمن الضاحي. 42

نجالء بنت محمد بن الشدادى الحارثي. 43

نجوى بنت جمال بن محمد الغامدي. 44

ندا بنت حمد بن عاطف ال رشيد. 45

نهلى بنت موسى بن العنزي. 46

نهى بنت عبداهلل بن عبدالعزيز المعيقل. 47

نوره بنت سعد بن عبدالعزيز السالم. 48

نوره بنت صالح بن عبدالرحمن الحبيشي. 49

هديل بنت عبداللطيف بن المنصور. 50

هيفاء بنت ماجد بن العتيبي. 51

وعد بنت الفي بن السويلمي العنزي. 52

وفاء بنت زعال بن سعيد الخريصي. 53

وفاء بنت عثمان الجالجل. 54

علم النفس 
أريج بنت عبداهلل بن محمد آل ملفي السبيعي. 1

ابتسام بنت احمد بن عبدالعزيز اللحيدان. 2

اسيل علي احمد الغامدي. 3

العنود بنت مسعود بداح القحطاني. 4

العنود علي فرج العطوي. 5

بشاير حمود صالح العنزي. 6

حفصه بنت عبداهلل بن سليمان الرثيع. 7

دالل طراد االسمري. 8

دالل ماجد عبدالعزيز الغريميل. 9

رغد عبداهلل رشدي آل صالح. 10

رنا بنت سليمان بن المحيميد. 11

رنا بنت فهد بن مرزوق الشالحي المطيري. 12

روان بنت ضحوي بن العنزي. 13

ريما بنت عبدالملك بن الفريان. 14

ريما بنت فهد بن عبداهلل المنيع. 15

ريمه محمد محمد برهان. 16
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خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

سحر بنت عايض عشق الشيباني العتيبي. 17

سمية بنت سعد بن السليمان. 18

عبيربنت عبداهلل بن عبدالعزيز المطوع. 19

غدير موسم ساير وخيضر المفرجي العتيبي. 20

فارعه بنت سهيل بن عبدالظاهر ابوالسمح. 21

فاطمه بنت سعيد بن ال علي العرياني. 22

فاطمه بنت محمد بن حمد بن شجاع. 23

فتون مرزوق العتيبي. 24

مرام محمد ضيف اهلل الدمجاني العنزي. 25

مرام بنت مرزوق سعد العصيمي العتيبي. 26

مريم سليمان هيما. 27

مضاوي بنت نايف بن علي آل عيد. 28

منتهى بنت عائض بن الفهري القحطاني. 29

منيره بنت صالح بن العميم. 30

نجد بنت محمد بن عبداهلل النوفل. 31

نوال بنت محمد بن فيحان الحربي. 32

نوره بنت عايض مطلع المطيري. 33

نوره بنت محمد بن عبدالرحمن الدوسري. 34

نوره بنت ناصر بن الفصام. 35

نوف محمد عبداهلل بوسعيد. 36

نوير بنت نايف بن الدهيمي البقمي. 37

هديل زهير علي الجزائرلي. 38

وداد بنت بجاد بن سعدون العتيبي. 39

ياسمين بنت محمد بن نمشان بن عبيد. 40

كلية اآلداب
آمنه ابراهيم العوض. 1

حنان إبراهيم عبدالكريم. 2

زينب بنت مسعد عطااهلل العتيبي. 3

شيماء لومكف باغوامما. 4

فاطمة بنت ساجد مشتاق. 5

منيرة بنت محمد بن صالح النويصر. 6

ميمونه بنت سعود بن محمد العجالن. 7

نوشين بنت ساجد مشتاق. 8

ايمان بنت محمد بن حسن منقري. 9

جواهر بنت نواف بن بدرالرشيد. 10

حبيبة هدية اهلل أبيشوال. 11

عبير صالح ناصر العقيل. 12

لميس بنت عبدالحكيم بن ناصر المفوز. 13
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كلية اإلدارة واألعمال
أثير بنت محمد بن عثمان الجمعان. 1

أثير عبداهلل السبيعي. 2

أسماء بنت عبدالعزيزبن سيف الرافع. 3

أشواق بنت ناصر بن القصيري الحربي. 4

أمل بنت نهاري بن محسن بن خرمي. 5

افنان بنت عبد العزيز بن السعيد. 6

افنان صالح الجريس. 7

افنان عبداللـه علي الفردوس. 8

الجوهره بنت حميد بن الرشيدي. 9

العنود علي القحطاني. 10

المها محمد ال شريم. 11

اماني بنت موسى بن قليص قيراط. 12

امجاد بنت محمد بن احمد الحمادي. 13

انتصار بنت جائز بن ال فاضل الحارثي. 14

ربى بنت محمد بن فهد أبو حيمد. 15

رند منصور أبا الخيل. 16

ريم بنت عوضه بن العميري الشهري. 17

ساره بنت محمد بن العبيد. 18

ساميه بنت خالد بن صالح اللحيدان. 19

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

شادن بنت محمد بن عبدالعزيز المنيف. 20

عائشه بنت حسين بن النفيسه. 21

غاليه بنت سعد بن السويلم. 22

غدير بنت عبداهلل فهد السعيد. 23

غيداء خالد علي بالشرف. 24

فاطمه بنت ابراهيم بن حسين دهل. 25

لمى بنت محمد بن المطلق. 26

لميا خالد باقازي. 27

مرام بنت ناصر بن المشاري. 28

مشاعل صالح الغنيم. 29

مالك منصور السبيعي. 30

منار بنت عبداهلل بن الصالحي أباالروس. 31

منى بنت خليف بن العنزي. 32

مها بنت محمد حسين آل مهمل القحطاني. 33

مها صلبي الحربي. 34

ندى سعد حمدان ال مخلص. 35

نورة بنت عبدالعزيز بن المنيع. 36

نوره احمد المهيوبي. 37

نوره بنت عادل بن حمد اليحيى. 38

هيفاء بنت سعود بن عبدالعزيز الخثالن. 39
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خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

آالء محمد رمزي الجراد. 40

ناديه بنت خالد بن محمد المطيري. 41

افنان بنت نواف بن عبداهلل العنزي. 42

ريما محمد الحربي. 43

غادة علي القحطاني. 44

نوره عبداهلل محمد المفضي. 45

أروى بنت تركي الهذيلي البقمي. 46

اريج بنت محمد بن عبداهلل السبعان. 47

الجوهره بنت خالد بن سليمان الوابل. 48

العنود بنت حسين علي الحضوى القحطاني. 49

العنود منصور اليوسف. 50

بدور بنت فؤاد بن عبداللطيف العنيزي. 51

بشرى بنت عبد المجيد بن راشد العبود الداعج. 52

تهاني بنت عبداللـه مفرح آل سلمان الشهري. 53

جمانه بنت محمد بن فايز الشهري. 54

حنين بنت مرشد بن مسفر الغامدي. 55

دانه صالح صالح ابو شماله. 56

ديمه بنت حسن بن عبداهلل  العجيري. 57

رغد بنت حمد بن عبداهلل العمارى. 58

رغد بنت مسفر آل عزيزه الغامدي. 59

رهف بنت ابراهيم بن الزهراني. 60

روان بنت سعود بن الحابوط المطيري. 61

ريم بنت عادل بن فهد الحيزان. 62

ريما سليمان محمد العبيد. 63

ساره بنت فيحان بن العماج. 64

سلمى بنت موسى بن سعد الموسى. 65

سمر بنت سعود بن سعد  المطيري. 66

شروق بنت محمد بن أحمد الغنيم. 67

شهد بنت عبدالرحمن بن الزامل. 68

شيخه بنت عماد بن محمد العرفج. 69

عائشه بنت ناحي بن موسى المطيري. 70

عبير بنت حمد بن محمد الصبى. 71

عبير بنت فواز بن عبدالمحسن بن ضباح. 72

غاده بنت عبدالحميد بن علي الدريويش. 73

غاده بنت عبدالعزيز بن سعود البليهد. 74

غاده بنت محمد بن التريكي. 75

فائزه بنت صالح بن ضيف اهلل اللحيدان. 76

فاطمه بنت خالد بن المشخص. 77

فاطمه بنت علي بن عبدالرحمن  الشهري. 78

فرح عماد عبداهلل القضيب. 79
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كنوز بنت عبداهلل بن مضيان الحربى. 80

لجين بنت عبدالعزيز بن الجمعان. 81

لمى بنت جمال بن جميل الحربي. 82

لمى بنت سليمان بن الحديثي. 83

لمياء بنت صالح الرشيد. 84

لمياء بنت محمد بن الفهيد. 85

لمياء نافع غالب الحربي. 86

مرام بنت محمد بن عبداهلل الشهري. 87

مرام عبداهلل الجنيبي. 88

مروه بنت مبارك بن سالم الترفان. 89

مسك عبدالعزيز كريمه ال مكي. 90

مشاعل أحمد الغامدي. 91

مضاوي بنت ابراهيم بن عبداهلل الثويني. 92

مضاوي بنت محمد بن عبداهلل الفريح. 93

مالك بنت عبدالرحمن بن فهد الصبيح. 94

مالك بنت عبدالعزيز بن الدوسري. 95

منيرة بنت سامي بن صالح الطوب. 96

منيفه بنت سلطان محسن الدعجاني . 97

العتيبي

ميالف عبدالعزيز  علي آل مهدي الغامدي. 98

نجد بنت بدر بن عبدالعزيز العقًيًل. 99

نجالء عبدالعزيز براهيم األحمد. 100

نجود بنت بدر بن عبدالعزيز العقيل. 101

ندى نصر راجح الكلدي. 102

نوره بنت خالد بن صالح الحربي. 103

نوره بنت عبد العزيز بن سعدون السيف. 104

نوره بنت عبدالعزيز بن سعد الخويطر. 105

نوره بنت عبدالعزيزبن سليمان المشعل. 106

نوره بنت يوسف بن عبداهلل العساف. 107

نوره غرم الخثعمي. 108

نوف بنت حمود بن صالح المهوس. 109

نوف بنت ناصر بن عائض النهاري. 110

هبه بنت نائف بن سعد النفيعي العتيبي. 111

هديل عباس علي البحري. 112

هند بنت فهد بن سعيد الدوة. 113

هيا بنت محمد بن عبدالعزيز الداعج. 114

وعد حزام سعد السحيمي. 115

وفاء علي عايض الشلوي. 116

ياسمين بنت فايز بن عويد الشمري. 117

آروى بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الزهير. 118
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أريج بنت محمد بن عبداهلل المجلي. 119

انوار بنت مرزوق بن الدلبحي العتيبي. 120

ايمان بنت عبد الرحمن بن محمد االنصاري. 121

بيان عبدالرحمن محمد الرماني. 122

تغريد بنت سعييد بن آل محمد الغامدي. 123

تهليل بنت محمد بن ابراهيم الحميضي. 124

رنا بنت عبدالرحمن بن عبداهلل القبيشي. 125

رهف صالح المخلفي. 126

روابي بنت صالح بن علي الرزيحي. 127

روان بنت احمد بن الدسيماني. 128

ريم بنت مبارك بن تركي االعمشي االكلبي. 129

ساميه بنت نشمى بن الشالحي المطيري. 130

شذى بنت عبدالرحمن بن عبداهلل السليم. 131

شروق بنت عبداهلل بن علي السعوي. 132

شروق بنت فهد بن عبداهلل العمار. 133

شروق بنت ناجي بن محمد هزازي. 134

شروق بنت يوسف بن فوزان  العتيبي. 135

شيماء بنت زعيم بن صالح الخياصي الغامدي. 136

صالحه بنت مطاعن بن دريبي. 137

عائشه بنت محمد بن المراشده البارقي. 138

عهود بنت عبدالرحمن صالح الحناياء. 139

غالية سليمان الجمهور. 140

غيداء بنت عبداهلل بن سالمه. 141

فوزيه بنت شديد بن الرياحي البقمي. 142

مرام بنت صالح بن العمري. 143

منار بنت محمد بن موسى التميمي. 144

نفالء بنت محمد بن ناصر ابو ثنين السبيعي. 145

نوره بنت سعود بن عشبان المخلفي. 146

نوف فايز محمد الرياعي الشهري. 147

وجدان بنت عبيد بن الضبيطي المطيري. 148

أنفال بنت عوض بن الجابري الحربي. 149

ابتهال بنت شايع بن الشايع. 150

ابرار بنت سليمان عبيداهلل الطويلعي العنزي. 151

اثير بنت عبداهلل بن علي الدريويش. 152

اريج بنت محمد سعيد بن سليم األحمدي. 153

اصايل بنت عبداهلل بن ابراهيم الغشيان. 154

الشيماء بنت حاتم بن حميد الحربي. 155

العنود بنت حمد العبداللطيف. 156

امجاد بنت عبداهلل بن العويس. 157

ايمان بنت احمد بن يزيد الحكمي الفيفي. 158
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بشرى بنت فهيد بن عيد الوذناني. 159

تهاني بنت نايف بن غازي الحربي. 160

جنى بنت مسفر بن عوض الدغار الوادعي. 161

حصة مناوخ عقوب المطيري. 162

حصه بنت محمد بن القضيبي. 163

خلود بنت فيصل بن يوسف األمام. 164

رؤى احمد حمد الدهش. 165

رحاب بنت عبدالرحمن بن حميد الشايع. 166

رغد بنت إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان. 167

رفيف بنت عبدالرحمن بن الربع. 168

رنيم بنت نايف بن عبداهلل الجميلي الحربي. 169

ريم بنت حمدان بن سعيد الزهراني. 170

ريم بنت سعود بن محمد الزامل. 171

ريم بنت عمر بن عبداهلل بابلغيث. 172

ريناد بنت احمد بن سالمه األحمدي. 173

سارة أحمد محمد العديني. 174

ساره بنت عبدالرحمن بن فهد بن سليمان. 175

ساره بنت محمد بن سعد المنصور. 176

ساره بنت مشبب عبادي آل هتالن القحطاني. 177

سراب بنت محمد بن عبداهلل القحطاني. 178

سميه بنت محمد بن الحفاف االمير. 179

شمس عبداللطيف ال الشيخ. 180

شهد بنت خالد بن علي المزيرعي. 181

شهد بنت عبداهلل المحمدي الحربي. 182

صالحه بنت ناصر بن عمر الصيعري. 183

عبير بنت سعود بن الشريف. 184

عبير بنت عبد اهلل بن ابراهيم العليان. 185

عبير عبد العزيز عبداهلل الربيعه. 186

غدير احمد عبدالعزيز السحيم. 187

غيداء بنت أحمد بن سعيد البياهي. 188

غيداء بنت محمد بن علي الرجيعي. 189

لمى بنت سعد بن سعود الشبانات. 190

مجد بنت جبرين ابن الجبرين. 191

مرام بنت صالح بن آل دلبوح الشمراني. 192

مريم بنت محمد بن صالح العمري. 193

مشاعل خالد السفيان. 194

نايفه بنت الهاب بن العنزي. 195

نايفه بنت غالب بن محمد بن سقيان. 196

نهله بنت حمد بن فياض الفياض. 197

نوره عبد الرحمن ناصر العنزي. 198
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نوف سعود عبدالعزيز المعيلي. 199

هال صالح ضيف اهلل اللحيدان. 200

هند محمد األمين. 201

هيفاء بنت ابراهيم بن محمد المفدى. 202

وجدان بنت ابرهيم بن عبدالعزيز المطرودي. 203

وجدان بنت محمد بن عبدالرحمن السنيدي. 204

كلية التصاميم والفنون

آية عبدالرحيم حاج أحمد الحمود. 1

أمجاد بنت مبارك بن عبدالرحمن السعيدان. 2

اسراء طالل مغربي. 3

اصال بنت عبدالحافظ بن صلوي. 4

العنود عبدالعزيز المنصور. 5

حصة بنت حمد بن عبداهلل السحيباني. 6

حصه ناصر البراك. 7

حنان بنت ضيف اهلل الزهراني. 8

خديجه سعود كريم. 9

ربى بنت عبد اهلل بن ابراهيم الشماسي. 10

رحاب بنت عواض بن ال عطيه الغامدي. 11

رزان علي عبداهلل العقل. 12

ريناد احمد محمد الصقر. 13

زهراء علي حسن الشيخ. 14

ساره بنت سالم بن محمد العطاس. 15

ساره بنت عبداهلل بن إبراهيم القويز. 16

ساره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الرشيدان. 17

ساره بنت عبداهلل بن محمد العمران. 18

سكينه محمد الصويل. 19

سميه بنت عادل بن سليمان السعيد. 20

شفاء بنت عالء بن صالح عبدالجبار. 21

شهد محمد الرويبعه. 22

عائشه بنت احمد بن منصور الهويمل. 23

عبير بنت ناصر بن التويم. 24

فرح مجدي ابراهيم جامع. 25

لجين إبراهيم عبداهلل الفنتوخ. 26

مجديه عبدالعزيز قاسم كريمه ال مكي. 27

مريم بنت ابراهيم بن محمد المحيميد. 28

مشاعل بنت مازن بن جاسم التركي. 29

مشاعل بنت ناصر بن القرفي البقمي. 30

مها تركي الفضلية. 31

نوره بنت عبد الرحمن بن محمد المزروع. 32
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هديل صالح حمد العبدالعالي. 33

وفاء إبراهيم عبداهلل الخضير. 34

وفاء عبدالعزيز الشمران. 35

يارا بنت محمد أنور بن أحمد جان. 36

كلية علوم الحاسب
امل بنت عبدالعزيز بن علي الغامدي. 1

ايفاء بنت عبد الرحمن بن محمد العريفج. 2

فاطمه اسعد بيانوني. 3

لجين بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيع. 4

أثير سليمان الكريدا. 5

اروى بنت عبداهلل بن محمد النتيفي. 6

الهنوف كريم علي العنزي. 7

انفال بنت صالح بن عبدالرحمن الحجيالن. 8

ايمان عبد اللطيف الحبشي. 9

بثينه علي الصرمي. 10

بيان سعد النجار. 11

حنان أنور يوسف القويدر. 12

رغد عبداهلل محمد العتيبي. 13

روابي مقبل الشلوي. 14

روان محمد بن علي الخمشه العيسى. 15

نجود بنت فهد بن عبدالرحمن الحميدان. 16

نور منيب شاكر. 17

نوره ابراهيم محمد الموسى. 18

هاجر عبدالدايم رفعت عبدالدايم. 19

هيله محمد القفاري. 20

أثير علي ال رايح. 21

أفنان بنت زايد بن حسن ال سلطان العمري. 22

أنوار أحمد الفوزان. 23

ابتسام بنت عبيد بن عوض المطيري. 24

افراح بنت الفي بن فرج العصيمي العتيبي. 25

افنان بنت منصور بن المخلفي الحربي. 26

االء عبيد اهلل منور الحربي. 27

الجوهره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العتيق. 28

العنود بنت سعد بن المسبحي. 29

المها عبدالرحمن عبدالمحسن الحزام. 30

الهنوف بنت محمد بن موسى التمامي. 31

امتنان فهد السحيم. 32

امل بنت منصور بن احمد سلطان. 33

ايالف بنت صالح بن محسن  العطاس. 34
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بتول بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الوشيقري. 35

بدريه بنت محمد بن احمد مجرشي. 36

جمانة علي حسين الصغير. 37

حنين بنت محمد بن علي الحسون. 38

ديمه محمد عبدالعزيز الداوود. 39

دينا بنت سليمان بن عبداهلل الحمود. 40

رغد بنت سامي بن عبدالعزيز الحصان. 41

رغد بنت محمد بن علي العريني. 42

رنا بنت متعب بن عبدالعزيز أبوشنق. 43

رند بنت عبدالرحمن بن الصالح. 44

روان بنت مرزوق بن عبدالعزيز المطيري. 45

ريم بنت خالد بن احمد الدجين. 46

ريما بنت عوض بن شباب الحربي. 47

ريميه سعود معيض العتيبي. 48

سارة علي عبداهلل السليم. 49

ساره بنت عبداللطيف بن عبداهلل الحركان. 50

سديم بنت احمد بن الدسيماني. 51

سفانة محمد عبداهلل آل ناجي القحطاني. 52

سمر بنت علي بن سعيد الغامدي. 53

شهد بنت خالد بن عبدالعزيز الوعالن. 54

شهد بنت عايض بن الحارثي. 55

عهود بنت صالح بن محمد العتيق. 56

فدا بنت حمد بن حمود التويجري. 57

فضة الحميدي بجاد العتيبي. 58

ليلى بنت عثمان بن محمد الزامل. 59

مدى بنت عبدالرحمن بن  محمد العمرو. 60

مشاعل بنت ابراهيم بن علي الخضير. 61

مالك بنت علي بن ال بهيش الشهري. 62

مالك عبداهلل منصور العسيري. 63

مها بنت حمود بن محمد الشمري. 64

مها بنت عبداهلل بن عبدالكريم السلمان. 65

موضي بنت راشد بن خلف الراشد. 66

مي بنت عبد الرحمن بن السالم. 67

نوال إبراهيم عبدالمحسن الراشد. 68

نوال هاجد عبدالرحمن العتيبي. 69

نوره بنت خالد بن محمد الغانمي. 70

نوره بنت صالح بن الرميح. 71

نوره بنت مسفر بن محمد الدوسري. 72

نوف صالح موسى الضبيبان. 73

نوف ناصر عبدالعزيزالشريف. 74

وداد سعود مضحى الرشيدي. 75
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 كلية الخدمة

ريم بنت عوض بن عواض الخديدي. 1

ريم مدو العنزي. 2

شهد بنت محمد بن عبداهلل السحيباني. 3

نجود بنت سامي بن عبدالعزيز اليوسف. 4

كلية المجتمع
اسماء محمد العنزي. 1

رنيم خالد عبداهلل المسند. 2

شهد متعب محمد المتعب. 3

شيخة محمد عبداهلل العطروزي. 4

غاده علي  ال دبل. 5

ليلى صائل  الشمري. 6

مها أيمن النفوري. 7

نوره محمد  الحربي. 8

أحالم عبدالمنعم المال. 9

اروى فهد  العجالن. 10

رنا عبدالعزيز  البراك. 11

ريناد خالد محمد المساعد. 12

عهود علي حسين كعبي. 13
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ليال خالد  الجاهل. 14

منال الحق  عسيري. 15
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كلية الطب البشري
اسماء ابراهيم الجهيمي. 1

حنين سعد ظافر العلياني. 2

دالل خالد سعود العيد. 3

ديمة عبدالوهاب السعدون. 4

رغد صالح الهندي. 5

ريم ياسين سليم بن سليم. 6

زينب محمد علي علي آل حبيب. 7

سارة محمد المطيري. 8

ساره بنت بهجت بن جمال المدني. 9

شهد محمد صالح الصقعوب. 10

شيمه موسي محمد دحمان. 11

عائشة عادل عبداهلل الظامر. 12

مريم عبدالرحمن الطاسان. 13

منيره ياسين سليم بن سليم. 14

نورا عياده بن عفات العنزي. 15

نورة ابراهيم علي بن هويدي. 16

نوره عبد اهلل صالح السنين. 17

نوف بدر عبداهلل العبدالواحد. 18

وريف عبداهلل الكناني الزهراني. 19

كلية طب األسنان
تولين معاوية جنديه. 1

جواهر راضي علي المهري. 2

ساره محمد عياد الجهني. 3

غيداء عبدالناصر الخريف. 4

يارا ابراهيم الرميح. 5

كلية العلوم
أثير بنت عايد بن الضبيان  العنزي. 1

أروى بنت محمد بن بهلول. 2

أريج محمد الزهراني. 3

ابتهال بنت عبد العزيز بن الحربي. 4

ابتهال بنت محمد بن قاعد الشدادي الحارثي. 5

اسماء بنت علوش بن المالكي. 6

الجوهره بنت عبداهلل بن عوض الصوينع. 7

العنود بنت صالح بن العمودي. 8

العنود ناصر الرشيد. 9

الهنوف بنت فرحان بن الحربي. 10

الهنوف بنت فهد بن محمد الزومان. 11

امل حسين العتيبي. 12
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بشرى بنت إبراهيم بن عبداهلل النجاشي. 13

تهاني بنت غدير بن عامق  العنزي. 14

جواهر بنت بدر بن السبيعي العنزي. 15

حصه بنت عبداالله بن محمد الشريمي. 16

حنان بنت حواس بن العنزي. 17

خديجه صالح باجسير. 18

خلود خالد باجسير. 19

ذكرى بنت احمد بن المشعان. 20

رهف بنت احمد بن سعيد الصويغ. 21

روان بنت نادر بن قاعد المغيري العتيبي. 22

روان فهد عبدالرحمن المحبوب. 23

ساره بنت عايض بن سالم بانعيم. 24

ساره بنت محمد بن التريكي. 25

ساره بنت محمد بن عثمان العياف. 26

ساره سميح هزاع السميح. 27

سلوى وصيف خالدي. 28

سمية غرمان الشهري. 29

شادن بنت عبداهلل بن العبداهلل. 30

صيته بنت فائز بن شبيب السبيعي. 31

عبير بنت حامد بن العنزي. 32

عهود بنت علي بن آل حاصل احمري. 33

عواطف بنت حمود بن الشمري. 34

غادة محمد الطالل. 35

فايزه بنت عبيد بن السبيعي العنزي. 36

فتون بنت عبدالمحسن بن النفيسه. 37

في بنت خالد بن الحارثي. 38

لجين بنت مغرم بن عسيري. 39

لطيفه عبدالعزيز عبداهلل الصميت. 40

لمياء بنت محمد بن آحمد باقادر. 41

مرام بنت حامد بن العلياني. 42

مشاعل بنت فهد بن ملفي الخالدي. 43

منى بنت عبداهلل ابن آل بوصابر القحطاني. 44

مهاء صالح محمد الخضيري. 45

نورة سالم صالح العبدالعزيز. 46

نوره  بنت عبداللطيف بن عجاج العنزي. 47

نوره بنت خالد بن العمودي. 48

نوره بنت سعيد بن خلوفه ال مسفر. 49

نوره بنت فهد بن بن عنزان. 50

نوره بنت محمد بن آل عالس القحطاني. 51

هند بنت حميد بن العوفي. 52
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هند بنت سليمان بن محمد اللحيدان. 53

وجدان بنت سعود بن الدغيلبي العتيبي. 54

وجدان بنت عبدالرحمن بن السويحب. 55

والء محمد منيخر العنزي. 56

اشواق بنت سليمان بن الجعفري العنزي. 57

االء بنت عبدالعزيز بن الزهراني. 58

االء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل شار. 59

انجود بنت ناجي بن الصخابره الدوسري. 60

تهاني محمد معيض الزهراني. 61

رهف بنت خلف بن أحمد المالكي. 62

سميه بنت عبداهلل بن براهيم الهويش. 63

صالحه بنت غرم اهلل بن العمري الزهراني. 64

عهد بنت حجاج بن الميموني المطيري. 65

غدي بنت مسفرابن الحسني الزهراني. 66

غيداء عبد الرحمن السحيباني. 67

لمى بنت أحمد بن محمد العريني. 68

مالك بنت فيحان بن المطيري. 69

نوره عبداهلل عبيد السمي البقمي. 70

ابتهال بنت فهد المطيري. 71

بشائر بنت علي بن الرشيدي. 72

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية

جواهر بنت تريحيب بن القالدي الرشيدي. 73

رشا بنت صالح بن عبدالرزاق الدويش. 74

رندا بنت عبدالعزيز بن سليمان الفاضل. 75

ابرار بنت منيف بن مخيضير الجعفري المطيري. 76

اثير بنت عبدالعزيز بن سليمان الحربي. 77

اريج بنت سهيل بن عبداهلل المطيري. 78

اريج بنت محمد بن علي شيخين. 79

اسماء طريد تومان العنزي. 80

امجاد بنت صالح بن سالم السميري البلوي. 81

بشرى بنت عبداهلل غشيان. 82

بيداء بنت عبد اهلل بن العبودي. 83

دنيا ياسر عبدالحميد رمضان. 84

ذكرى بنت رديني بن خبراني. 85

روان خالد دغيشم الدغيشم. 86

ريم بنت جزاء بن المشيعلي الحربي. 87

ريم عبداهلل الغريبي. 88

سمر عبدالرحمن عبدهلل العبودي بامقابل. 89

شروق بنت محمد بن حمد قيسي. 90

عبير بنت علي بن الشمري. 91

علوه علي محمد الشمراني. 92
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عهود سعود عبداهلل الحربي. 93

ليالي راجح حسن بدراني الدوسري. 94

ليلى بنت علي بن محزري. 95

مرام بنت غازي بن عسكر العتيبي. 96

مساهير بنت محمد بن العويد. 97

مالك بنت راشد بن الميموني المطيري. 98

منال بنت محمد بن علي الجهني. 99

منيره بنت فهد بن حمود الجبرين الشمري. 100

وعد كمال بنت احمد سلمان قارشي هزازي. 101

كلية اللغات والترجمة
آالء طالل عبدالرحمن الحقباني. 1

أثير بنت سعود بن محمد بن خلف. 2

أشواق بنت محمد بن عائض السبيعي. 3

أفنان بنت سعود بن ال براك. 4

أفنان نجر حسين العصيمي. 5

أميرة خشمان سعود السبيعي. 6

أميره بنت أحمد بن عبدالعزيز الحقباني. 7

ابتسام عبداهلل الشهري. 8

اروى بنت علي بن سعيد الغامدي. 9

اريج بنت ابراهيم بن عبداهلل العبدالكريم. 10

اسراء بنت سعد بن خليل العرفج. 11

اسماء بنت عبداهلل بن الحافي العتيبي. 12

اسماء بنت عمر بن الكريمي العمري. 13

افنان بنت محمد بن أحمد الحكمي. 14

الجوهرة بنت حسن عبدالرحمن العبدالعزيز. 15

الجوهره بنت سعود بن الموح. 16

العنود بنت طالل بن ماطر الثمالي. 17

الهنوف بنت عبدالعزيز الزومان. 18

الهنوف مزروع سعد المزروع. 19

اماني بنت محسن بن مانع العنزي. 20

امجاد بنت سعد بن عنبر. 21

امجاد بنت عيسى بن احمد آل عردان. 22

امجاد بنت يحي آل قوت القحطاني. 23

امل بنت سعد بن علي الحريقي. 24

اميره بنت خالد الشميمري. 25

ايالف بنت علي بن العود. 26

بسمه بنت محمد بن سالم باجحزر. 27

بشائر بنت توفيق بن عثمان السعيد. 28

بشاير مدوخ البقمي. 29
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بشرى بنت قاسم بن األحمري. 30

بشرى نمشان الحالفي. 31

بيان بنت محمد بن العيار. 32

بيان بنت محمد بن المخلفي. 33

تغريد بنت عبداهلل بن عوضه الزهراني. 34

تهاني بنت عبداللـه بن عبدالعزيزالحسينان. 35

تهاني بنت محمد بن ودي العنزي. 36

جواهر بنت علي بن يتم ال معافي القرني. 37

جود بنت احمد بن ابراهيم المهيدب. 38

حصه بنت سليمان بن الرقراق. 39

حصه بنت محمد بن سعود بن تويم. 40

حنين سلطان عبداهلل الربيعان. 41

حياة بنت محمد الناصر. 42

خلود بنت عبدالعزيز بن التمامي. 43

داليا عبدالرزاق آدم. 44

دنا بنت ناصر بن  حسين الباهلي. 45

ديم بنت عبداهلل بن محمد الدريبي. 46

رائدة بنت محمد بن يحيى القحطاني. 47

رغد بنت يوسف بن أحمد الشويرخ. 48

رنا بنت علي بن محمد السعيد. 49

رنا بنت محمد بن صالح الصنيتان. 50

رهام بنت جار اهلل بن المسعود. 51

رهف بنت خالد بن القحطاني. 52

رهف خالد الماضي. 53

رهف فايع علي آل موسى. 54

روابي بنت سلطان بن عمران العمران. 55

روابي بنت صالح بن السرحان. 56

روان بنت عيد بن عياد العصيمي. 57

روان بنت محمد بن ذياب المطيري. 58

ريم بنت سعد بن إبراهيم الضفيان. 59

ريم بنت عبداالله بن سليمان بن سبعان. 60

ريم بنت محمد بن الحارثي. 61

ريم شاكر علي  الشهري. 62

سارة ناصر العتيبي. 63

ساره بنت زياد بن محمد الهويش. 64

ساره بنت محمد بن السويلم. 65

ساره بنت وليد بن السهيل. 66

ساره سعد ملحم. 67

سديم عبد اهلل الفريح. 68

سديم عبداهلل صالح العبداللطيف. 69

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
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سعاد عبدالرحمن فهد الهويمل. 70

سلمى بنت صالح بن ابراهيم النويصر. 71

سوسن اياد عبدالرحمن القديمي. 72

شادن إبراهيم عبدالرحمن القريشي. 73

شذى بنت مناور بن حجي العنزي. 74

شروق بنت عامر بن مسفر آل ربيع الدوسري. 75

شفوق بنت عبداهلل بن صالح اليعقوب. 76

شهد بنت ابراهيم بن عبداهلل العريني. 77

شهد بنت حمد بن الرشيدان. 78

شوق بنت زيد بن الجياشي الحارثي. 79

شوق بنت عبدالكريم بن ابراهيم العبود. 80

شوق بنت محسن بن عبده بن حسين. 81

ضيء حسن علوي الحداد. 82

طيف بنت شعبان بن عبداهلل آل مقرن عسيري. 83

عبير ابراهيم الفايز. 84

عبير بنت عبد الرحمن بن الخليفه. 85

عبير بنت عبدالرحمن بن حمد الوايلي. 86

عبير بنت عبداهلل بن سعد الضفيان. 87

عبير راشد عبداهلل الجليفي. 88

علياء ناصر الحربي. 89

عهد بنت فهد بن الوجنان العتيبي. 90

عهود بنت محمد بن الجبر. 91

غزيه بنت خليوي بن الفهيدي الشيباني. 92

غيداء بنت دهام بن الفدعاني العنزي. 93

غيداء بنت عبدالعزيز بن محمد العبالني. 94

فاطمة محمد مسفر القحطاني. 95

فيء بنت مطلق بن القحطاني. 96

لطيفه بنت سعد بن مهيني المهيني. 97

لما بنت دخيل بن الدخيل. 98

لميس صالح سعيد الغامدي. 99

ليما بنت ابراهيم القرفان. 100

لينه بنت سليمان بن صالح العبيدان. 101

مارية بنت عبداهلل بن محمد العليان. 102

مجد بنت سلمان بن عبيد العتيبي. 103

مجد فيصل يوسف خليل المخلالتي. 104

مرام بنت ابراهيم بن صالح العمري. 105

مرام بنت عبدالعزيز بن سعيد ال مسفر. 106

مشاعل بنت سلطان بن الرحماني البقمي. 107

مالك بنت بدر بن المطيري. 108

مالك بنت حنيف بن جاري القرني. 109

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
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مالك بنت عبداهلل بن احمد شار عسيري. 110

مالك بنت علي بن العبدي. 111

مالك بنت محمد بن آل سابر الشمراني. 112

مالك محمد بفلح. 113

منار سعد الهويشل. 114

منال بنت فهد بن العامر. 115

منال بنت فهد بن مبارك النتيفات. 116

منال عبداهلل الرويثي. 117

منى يوسف العنزي. 118

مها بنت تركي بن محمد الخريب. 119

مها بنت منصور بن صالح العواجي. 120

موضي بنت يوسف بن محمد اليوسف. 121

ميعاد بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشعالن. 122

نجد عبدالحكيم دهش التويجري. 123

نجالء بنت تركي بن حمدان العتيبي. 124

نجود بنت عبداهلل بن علي آل الشيخ. 125

نجود عبد العزيز الحافي العتيبي. 126

نجود عبدالسالم الحديثي. 127

ندى بنت صالح بن العقل. 128

ندى بنت عبداهلل بن محمد بن عمر. 129

ندى بنت محمد بن سالم الشهري. 130

نرجس بنت عمر بن اليامي. 131

نورة سعد الخالدي. 132

نورة عبدالرحمن العمران. 133

نوره ابراهيم دحيم. 134

نوره بنت رجاء بن ال شري المسردي. 135

نوره بنت شايع بن فايز  السبيعي. 136

نوره بنت صالح بن السعيد. 137

نوره بنت عبد اهلل بن علي الشهري. 138

نوره بنت عبد اهلل بن غانم  ناهس الشهراني. 139

نوره بنت علي بن الدوسري. 140

نوره بنت محمد بن الحضيف. 141

نوره عبدالعزيز العبدالسالم. 142

نوره عبداهلل يوسف القصيبي. 143

نوف بنت حاكم بن عماش الدويش. 144

نوف بنت عماد بن محمد السمحان. 145

نوف عبدالرحمن السلوم. 146

نوف فهم بن فهيد. 147

هاله بنت طالل بن غرم اهلل الزهراني. 148

هتاف بنت ابراهيم بن السماري. 149

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
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هتون بنت بدر بن محمد السالم. 150

هال بنت محمد بن السدحان. 151

هال بنت محمد سعود ال محفوظ العجمي. 152

هال بنت هزاع بن ابن قرمله. 153

هياء بنت علي بن راشد المسلم. 154

هياء مفلح الكلثم. 155

هيفاء بنت أحمد بن محمد المديهيم. 156

وجدان بنت عبدالعزيز بن عبداهلل بن نبهان. 157

وجدان بنت عبداهلل بن الحبشان. 158

وجود بنت ناصر بن الخضير. 159

ورده بنت علي بن عبدالرحمن  األحمري. 160

وعد زين صقر. 161

وفاء بنت حمد بن ابراهيم الشتوي. 162

والء علي احمد القارني. 163

ابرار بنت مبارك بن ابراهيم الدوسري. 164

اروى بنت محمد المفلح. 165

اسماء بنت حنش بن عامر ال فهران الشهري. 166

بثينه بنت ابراهيم بن صالح الجاسر. 167

ريم بنت خاطر بن الشمري. 168

سارة سليمان الجرد. 169

سماح صالح الدويرج. 170

سمر بنت محمد بن سعيد الشهراني. 171

شيخه بنت بشير بن السميري العتيبي. 172

طيف بنت حسن بن المخلفي الحربي. 173

في بنت احمد بن اليحيى. 174

مرام بنت طارق بن محمد السقاط. 175

هيا بنت زويد بن عبداهلل الرشيد. 176

هيله بنت سعود بن الناجم. 177

وعد بنت عبداهلل بن ناصر العامر. 178

كلية التربية
مناهج وطرق التدريس

حصه محمد العنزي. 1

دانا عبداهلل السديري. 2

منال معال علي المطيري. 3

التربية الخاصة

أثير صالح سند الحربي. 1

أثير محمد الشهراني. 2

أروى بنت راشد بن دلهم الخنفري القحطاني. 3

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
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أسماء بنت عبداهلل دغيليب الحزيمي العتيبي. 4

أشجان مشبب مطلق آل غانم الدوسري. 5

أفنان بنت عبداهلل بن الشبوي القحطاني. 6

أفنان بنت عبداهلل بن فهد التويجري. 7

أمجاد بنت مشرع بن صنت الحافي الروقي. 8

أمل بنت حيدان بن ناصر الحيدان. 9

ابتسام بنت جابر بن يحيى الجيزاني. 10

ابتهال احمد سحل العنزي. 11

ابتهال بنت احمد بن علي الشمراني. 12

ابرار بنت ابراهيم بن ابراهيم اليوسفي الثقفي. 13

ابرار بنت علي بن القحطاني. 14

اثير بنت الخالوي بن نزال العنزي. 15

اروى محمد فالح الشهراني. 16

اسماء بنت فرحان بن العنزي. 17

اسماء بنت محمد بن بجاد الدلبحي. 18

اشواق بنت خليفه بن الرشيدي. 19

افراح بنت متروك بن الشمري. 20

افنان بنت سعد ابن الغامدي. 21

افنان بنت عبدالعزيز بن ابراهيم المشعل. 22

افنان بنت مفرح بن عواد العنزي. 23

الجوهره عبود عبداهلل العتيبي. 24

العنود بنت خالد بن العتيق. 25

العنود بنت صالح بن المكيرش. 26

العنود منصور سالم السبيعي. 27

الهام بنت عبدالرحمن بن الغامدي. 28

الهنوف بنت عبدالعزيز بن محمد الماضى. 29

الهنوف بنت عمر بن العسكري. 30

اماني بنت معضد بن الفي المطيري. 31

امجاد بنت عبدالهادي الطلحي. 32

امجاد بنت ناصر بن الدغيلبي العتيبي. 33

امل متعب المطيري. 34

ايمان سعيد محمد المهري. 35

بدريه علي القحطاني. 36

بشائر بنت حميد بن مرزوق العيباء. 37

بشاير بنت يحيى بن محمد آل حسنه الدوشان. 38

بشاير عمر محمد باقازي. 39

بشرى علي صالح الشهري. 40

جمانه بنت عبد العزيز بن عبداهلل الحميدي. 41

حصه بنت محمد بن احمد القهس. 42

خلود بنت سامي بن علي الفدعاني العنزي. 43
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خلود بنت سعيد بن الزهراني. 44

رسيس عبداهلل العتيبي. 45

رغد بنت سلطان بن البديوي. 46

رغد مزيد المزيد. 47

رنا بنت عبداهلل بن العمري. 48

رنا بنت مسفر بن خالف الهجله المطيري. 49

رنيم بنت محمد بن الشهري. 50

رهام بنت سلطان بن محيا العضيله المطيري. 51

رهف بنت علي بن محمد المواش. 52

رهف بنت فيصل بن الفدعاني العنزي. 53

رهف بنت ناصر بن عيسى البياهي. 54

روابي بنت عبداهلل بن العتيبي. 55

روان بنت مشبب بن سرا. 56

ريم بنت زعل بن ليلي العنزي. 57

ريم بنت عبدالحكيم بن بن علي آل ظفره. 58

ريم بنت علي عائض الشهراني. 59

ريم بنت مسهي بن فراج القريشي السبيعي. 60

ريم يحي مسرحي. 61

ريما بنت عبد الرحمن بن عبدالعزيز الناصر. 62

ريوف بنت عبداللـه بن السديس. 63

سارة سعد الفطيماني. 64

ساره بنت ثايب بن الهجله المطيري. 65

ساره بنت خالد بن العوفي الحربي. 66

ساره بنت محسن بن عطيه العنزي. 67

ساره بنت محمد بن كعبي. 68

ساره بنت نبيل بن عبداهلل ابابطين. 69

سلطانه بنت الحميدي بن علي المطيري. 70

سلطانه علي بكلكا. 71

سلمى بنت صالح بن اليحيوي الحربي. 72

سهى بنت محمد بن االزوري. 73

شهد بنت سعد بن عبدالرحمن العثمان. 74

شهد بنت سعيد بن القريوي القحطاني. 75

شهد بنت عبداهلل بن آل ذروه الشهراني. 76

شيخه بنت عبداهلل بن الغنيم. 77

عائشه بنت مشبب بن هجاد العتيبي. 78

عبير هليل فرحان  العنزي. 79

عهود بنت حميدي محمد المخبطي العماري. 80

عهود بنت محمد بن عبدالرحمن العمري. 81

غدير صالح العتيبي. 82

فايزه مرعي الصيعري. 83
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فجر بنت عبداهلل بن علي العتيبي. 84

فلوه بنت هالل الشيباني العتيبي. 85

فلوه فهد عبدالرحمن اليعيش. 86

لمى بنت عبد الرحمن بن دخيل الدخيل. 87

لولوه بنت عبدالرحمن بن عائد المحيسن. 88

لولوه بنت عبدالرحمن بن عبداهلل المهوس. 89

لولوه عبدالعزيز عبدالمحسن الجنيني. 90

مرام بنت حسين بن جبران القحطاني. 91

مرح بنت اسامه بن محمد الشيباني. 92

مريفه بنت صلفيق العنزي. 93

مريم علي حمدي. 94

مشاعل بنت ناصر بن صالح السعوي. 95

مشاعل محمد الحزيمي. 96

مالك بنت ابراهيم محمد آل ناصر القحطاني. 97

مالك رواف الفدعاني العنزي. 98

منار بنت عبدالعزيز مناحي الشلوي. 99

منال بنت علي بن عبداهلل  القحطاني. 100

منيرة بنت صالح بن المقاطي العتيبي. 101

منيرة راشد محمد الشعيبي. 102

منيره بنت بدر سليمان  الحربي. 103

مها بنت سعد بن السبيعي. 104

مها بنت صالح بن علي آل عليان الغامدي. 105

مها بنت غشام بن مناحي القحطاني. 106

مها بنت فالح بن الفالح. 107

موضي بنت مشاري بن محمد الرشيد. 108

مي بنت محمد بن النفيعي العتيبي. 109

مياده بنت عبداهلل بن القرني. 110

ميعاد بنت ربيع بن المغيري العتيبي. 111

ميعاد صالح العمري. 112

نجالء بنت وليد العواد. 113

نجود بنت عبداهلل بن مفرح الوليدي الشهري. 114

نجود بنت علي بن سلمان آل غنيه الشهري. 115

نجوى بنت سعد بن سعود المطيري. 116

نجوى بنت علي بن محمد عاتي. 117

ندى بنت منصور  عبدالرحمن سليمان بن عبيد. 118

نسيبه بنت عوض بن سعيد المالكي. 119

نوره اشرف محمود حسن. 120

نوره بنت حمد بن إبراهيم المنصور. 121

نوره بنت راشد بن المسعري. 122

نوره بنت زيدان بن محمد احمد. 123
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نوره بنت سعود مشرع المفيلحي السبيعي. 124

نوره بنت محمد بن ال منصور القحطاني. 125

نوره عبداهلل بن يوسف. 126

نوف بنت حسن بن سعد الحارثي. 127

نوف مانع عائض ال عاطف القحطاني. 128

هاجر بنت هذال بن حمد الدوسري. 129

هاجر عبد العزيز محمد الزهراني. 130

هديل بنت عمر بن ظاهر العمير. 131

هناء بنت محمد بن مفضي العنزي. 132

هيا بنت محمد بن بن محارب. 133

هياء خليل ابراهيم الحواس. 134

وجدان مقطوف محمد الشامري العجمي. 135

وضحى فهد الدوسري. 136

وفاء بنت سليمان سالم ال عرهب القحطاني. 137

وفاء بنت مفرح بن متعب البشري. 138

يارا بنت عقيل بن جمعان الغامدي. 139

ياسمين بنت محمد بن عبداهلل البرغش. 140

الطفولة المبكرة

آالء بنت الفي بن العصيمي. 1

أثير بنت ابراهيم بن محمد آل ناصر القحطاني. 2

أحالم بنت يحى بن يحي القحطانى. 3

أحالم بنت يحي عائض الهاجري القحطاني. 4

أسماء منسي الجابري. 5

أطياف سعيد الشهري. 6

أمل بنت نايف بن مسحل العتيبي. 7

ابتسام بنت محمد بن سعيد العمري. 8

ابتسام عبداهلل مشهور الغامدي. 9

ابتهال بنت عبداهلل بن علي بن نفجان. 10

اثير بنت سلطان بن الغامدي. 11

احالم بنت غزاي بن النفيعي العتيبي. 12

احالم بنت محمد بن الحارثي. 13

اروى بنت عبداهلل بن الدبيان. 14

اروى بنت عيضه بن الزهراني. 15

اسماء بنت حمود الحميدي الحربي. 16

اسماء بنت سليم بن المطيري. 17

اسماء بنت عجب بن السليمي الحربي. 18

اسماء بنت عيسى معيض آل عيسى القرني. 19

اشتياق راشد خضران المطيري. 20

اشراق مبارك سلطان العتيبي. 21
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اشواق بنت سعد بن محمد البيشي. 22

اشواق بنت هادي بن محسن القحطاني. 23

افنان بنت حسن بن علي الحميضي. 24

افنان سعيد الشهراني. 25

االء بنت علي بن ال حمود. 26

الجوهرة عمار الحقباني. 27

العنود بنت عبداهلل بن البنيان. 28

العنود بنت عثمان بن حسن الرزوق. 29

العنود بنت محمد بن زيد القحطاني. 30

العنود بنت محمد بن صالح الدخيل. 31

العنود موسى علي ياسين. 32

العنود ناصر ابراهيم الهزاني. 33

الهنوف بنت ماهر بن الحازمي. 34

الهنوف بنت محمد بن مضحي العثمان. 35

الهنوف بنت ناصر بن محمد القحطاني. 36

اماني بنت مرزوق بن العلوي. 37

امجاد بنت حسن بن آل بن سعيد العمري. 38

امجاد بنت سالم بن عطيه الزهراني. 39

امجاد بنت عبد اهلل بن العجل. 40

امجاد بنت علي بن سعيد ال سلطان. 41

امجاد عبد اهلل محمد الشويهي. 42

امل بنت محمد بن فيحان البديري. 43

امل خالد عبداهلل حمد ال قاسم. 44

امل علي عوض الرويثي الحربي. 45

ايمان بنت سعود بن حامد الحربي. 46

بدور بنت ابراهيم بن علي القحطاني. 47

بشائر بنت ابراهيم بن يحى كناني. 48

بشائر وصل الروقي العتيبي. 49

بشاير بنت فواز بن ثنيان الدوسري. 50

بشاير بنت محمد بن الدهمش العنزي. 51

بشاير عامر الجعيدي المري. 52

بشاير مطلق العتيبي. 53

بشرى بنت عبداهلل بن ال الطوير الشهري. 54

ترف بنت علي بن الحلفي المطيري. 55

تهاني عبداهلل عجيج الحربي. 56

جواهر بنت فالح بن محمد القحطاني. 57

جواهر بنت معيض بن مساعد الحارثي. 58

جواهر بنت مهياع بن آل مهياع الشهراني. 59

حنان جديد عايد العنزي. 60

خلود بنت عبداهلل بن محمد حامظي. 61
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خلود زابن فهد القحطاني. 62

خوله بنت محمد بن مالعب السبيعي العنزي. 63

دالل بنت ناجي بن ابراهيم العويس. 64

رحاب عبداهلل سعود السلوم. 65

رحيل جاسم السيافي. 66

رزان بنت عبد اهلل بن راشد الحبيش. 67

رغد بنت عبداهلل بن الشيبان. 68

رغد عبدالرحمن الدخيل. 69

رغد وليد بامقابل. 70

رنا فهد حمد الذياب. 71

رهف بنت سعود بن عبيد العتيبي. 72

روابي عبداهلل العسيري. 73

روان بنت أحمد بن جحشور. 74

روان بنت سالم بن ظافر ال محمد الشهري. 75

روان بنت سعود بن عبدالعزيز العقيلي. 76

روان بنت سعيد بن آل قحاص القحطاني. 77

روان بنت سعيد بن الشهراني. 78

روان محمد سعيد الشهراني. 79

ريا محمد عبداهلل العويرضي. 80

ريم بنت محمد عواجي. 81

ريم بنت ناصر بن السويدي الشمري. 82

ريم حامد ليلي الشمري. 83

ريما بنت جالل بن علي البلوشي. 84

ريمه بنت سالم بن البشير. 85

زينب بنت عطيه بن الدهيسي المالكي. 86

سارة عبداهلل مطلق المطيري. 87

ساره بنت بكر البكر. 88

ساره بنت سعود بن سعد الغبيوي العتيبي. 89

ساره بنت فهد بن سعود المبدل. 90

ساره بنت مبارك  بن محمد السبيعي. 91

ساره بنت محمد بن عبداهلل الشايقي. 92

ساره محمد القعده. 93

سالمه بنت احمد بن آل معاتي القرني. 94

سراء بنت علي بن الجهضمي الشهري. 95

سمر بنت سعد بن ال دخيل القرني. 96

سمية عبداهلل محمد الشهري. 97

سميه بنت سعيد بن القحطاني. 98

سهام بنت مشحن بن عامر المطيري. 99

شذى بنت بندر بن علي المسعد. 100

شروق بنت احمد بن محمد الكناني الزهراني. 101
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شروق بنت مدغم بن الرمضاني البقمي. 102

شماء عبدالرحمن ابراهيم العريني السبيعي. 103

شهد بنت صالح الدين بن بيبرس. 104

شهد بنت علي بن السرحاني. 105

شهد بنت محمد بن فهد آل طلحاب. 106

شوق بنت صالح بن حماد الظويفري المطيري. 107

صالحه بنت فهاد بن فهد القصيري الحربي. 108

عائشه ابراهيم هاشم مساوى. 109

عبير بنت محمد بن العاصمي القحطاني. 110

عهد بنت عايض بن جاري القرني. 111

عهود بنت عبدالحميد بن الرويشد. 112

غصون علي القحطاني. 113

غيداء بنت عبد العزيز بن عبداهلل الصميت. 114

فاطمة بنت علي بن محمد عسيلي. 115

فاطمه بنت ابراهيم بن ناصر المقبل. 116

فاطمه بنت محمد مانع آل سهيل االحمري. 117

فايزه بنت محمد الظهيري السهلي. 118

لؤلؤه بنت هزاع بن الهزاع. 119

لمياء بنت علي بن االحمري. 120

لولوه بنت علي بن مفرح عسيري. 121

لينة محمد عبداهلل محمداالمين الشنقيطي. 122

لينه خالد باموسى. 123

مدرار بنت محمد البرناوي. 124

مرام بنت ابراهيم بن الشهراني. 125

مرام بنت ابراهيم بن محمد العسيري. 126

مرام بنت صالح بن ال صالح القحطاني. 127

مرام بنت عبد الرحمن بن علي اليحيا. 128

مرام بنت عليق بن يتيم الحسني العنزي. 129

مشاعل ابراهيم اباالخيل. 130

معالي بنت جزاء بن العنزي. 131

مالك بنت سعيد بن ابوسن الدوسري. 132

مالك بنت مشاري بن ابو سنون العتيبي. 133

مالك محمد عبدالعزيز الجوير. 134

منال بنت سعد بن مبارك آل غانم الدوسري. 135

منال بنت شبنان بن الشهراني. 136

منال بنت فرحان بن الخنفري القحطاني. 137

منال عبداهلل مرزوق المطيري. 138

منى بنت سعود ابن المطيري. 139

منيرة بنت متعب بن الدعجاني العتيبي. 140

منيرة عبدالهادي الحازمي. 141

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية



الخريجات للعام 1439/1438هـ
133

منيره بنت سعود بن العتيبي. 142

منيره بنت عبدالرحمن بن الداعج. 143

منيره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل ال ماضي. 144

منيره بنت فهد بن محمد الجردان. 145

منيره بنت محمد العتيبي. 146

منيره بنت مناحي بن مسلط القحطاني. 147

مها احمد حسن عيساوي. 148

مها بنت خالد بن الموسى. 149

مها بنت علي السميري العتيبي. 150

مي إبراهيم سليمان القفاري. 151

ناهد بنت محمد بن سليمان المحيسن. 152

نجود بنت ظافر بن العطافي الشهري. 153

نداء محمد آل عاطف القحطاني. 154

ندى بنت سعيد بن ابو دهام الشهراني. 155

ندى بنت على بن سعد القحطانى. 156

ندى بنت محمد بن آل داوود القحطاني. 157

ندى بنت ناصر بن حمد الجمعه. 158

نهى بنت خالد بن الفراج. 159

نوره بنت حماد بن أبا الروس القريني. 160

نوره بنت خالد بن منصور بن عميره. 161

نوره بنت سالم بن العميل. 162

نوره بنت عبدالرحمن سلطان المعجل. 163

نوره بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الحميدي. 164

نوره بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الجمعه. 165

نوره بنت عبداهلل بن فوزان الشايع. 166

نوره بنت عبداهلل بن محمد النتيفات. 167

نوره بنت فهد بن المنصوف. 168

نوره بنت محمد بن صالح آل حمدان. 169

نوره بنت نادر بن مسفر الدوسري. 170

نوره بنت يوسف بن الخويطر. 171

نوره زبن خميس الحربي. 172

نوره عبداهلل سعود الشامري العجمي. 173

نوره محمد عوض الحربي. 174

نوره هادي شارع الجنيبي االكلبي. 175

نوف بنت ابراهيم بن الزومان. 176

نوف بنت عبدالعزيز بن الكريديس. 177

نوف بنت فهد بن الرويعي الدوسري. 178

هاجر بنت ابراهيم بن السعدان. 179

هاجر بنت عوض بن القحطاني. 180

هالة قاسم محمد المسفر. 181
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هند بنت عبداللطيف بن ناصر المناع. 182

هيا بنت مناحي بن عبيد السبيعي. 183

هياء بنت راشد بن ابراهيم الدريس. 184

هيفاء بنت محمد بن ابراهيم العويضه. 185

وجدان بنت مزعل بن العنزي. 186

وجدان موسى السيف. 187

وفاء توفيق مصطفى سويدان. 188

وفاء محمد آل مسعود القحطاني. 189

علم النفس

أثير بنت إبراهيم بن محمد الفرشان. 1

أروى بنت سعود بن سعيد القحطاني. 2

أريج بنت مشبب بن محمد آل مالط. 3

أسماء بنت فرج شتوي العاطفي القحطاني. 4

أشواق بنت صغير بن باباه القرني. 5

أشواق بنت عوض بن مفرح الملين العتيبي. 6

أفراح بنت مهدي بن احمدعواجي. 7

أمجاد بنت قبالن بن رباح الحربي. 8

أمجاد بنت محمد بن غازي الشاطري المطيري. 9

أمينه بنت اسماعيل بن الرويلي. 10
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إيمان مناحي محمد الشهراني. 11

ابتهال بنت فهد بن محمد العثيمين. 12

ابتهال حسن رمان العنزي. 13

اثير بنت مناحي بن عبداهلل القربي الشهراني. 14

احالم معالا علي المخلفي الحربي. 15

اروى بنت منصور الفوزان. 16

اسماء بنت عبدالعزيز بن مبارك باسيف. 17

اشواق بنت صائل الحميدي البيضاني الحربي. 18

افراح بنت فهد بن خليفة الرشيدي. 19

افراح بنت محمد بن عايض العنزي. 20

الجوهره عبداهلل ناصر الخليوي. 21

العاتكه بنت يحيى بن محمد شراحيلي. 22

العنود بنت سعد بن الخنفري القحطاني. 23

العنود بنت عبدالحي بن عناد العنزي. 24

الهنوف بنت بديع بن فندان البيشي. 25

اماني بنت عبد اهلل بندر الجبلي. 26

اماني بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الغصاب. 27

اماني بنت فائز بن سالم القحطاني. 28

اماني بنت مزعل بن العايد العنزي. 29

امجاد بنت حسن بن الثابتي المالكي. 30
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امجاد بنت محمد عبداهلل السالمه. 31

امجاد سعد سليمان الضويحي. 32

انجود بنت مقبل بن الشمراني. 33

انوار عيد المطيري. 34

بدريه بنت دخيل بن الشالحي المطيري. 35

بدريه بنت عبداهلل بن يحي ال حبتري عسيري. 36

بشائر بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز شبيب. 37

بشاره مسلم بن عليان العضيله المطيري. 38

بشرى بنت صالح بن الصميت. 39

بشرى بنت علي بن ال هميش الغامدي. 40

تغريد بنت علي بن دريدح حنتول. 41

تهاني عبد الرحمن ابراهيم الفطيش الزهراني. 42

تهاني بنت محمد بن علي هزازي. 43

تهاني بنت هليل بن سليمان الشمري. 44

تهاني عبدالرحمن محمد العواد. 45

تهاني مهدي صهيب القحطاني. 46

تهاني ناصر ثواب العصيمي. 47

تيماء بنت فالج بن عبداهلل العتيبي. 48

حصه بنت محمد بن عبدالعزيز بن مهيني. 49

حصه عبداهلل إبراهيم العوس. 50

حنان بنت محمد بن العرياني. 51

حنان زائد سعيد الزهراني. 52

خديجة عبداهلل حسين البقمي. 53

خلود بنت سلطان بن الشهري. 54

خلود بنت ناصربن محمد السويلم. 55

خلود فالح نغموش الحربي. 56

ذكرى بنت صالح بن باحسن. 57

ذكرى حسن محمد جبلي. 58

راوية بنت عبيد العرجاني العجمي. 59

راويه بنت سالم بن مبارك الربيعي اليامي. 60

رغد بنت راشد بن حسين الودعاني الدوسري. 61

رغد بنت محمد بن عوض الحربي. 62

رقيه بنت ابراهيم بن  سليمان العميريني. 63

رهف بنت حمد بن القويفلي. 64

رهف بنت عبدالعزيز بن قندلجي. 65

رهف عبداهلل فهاد العتيبي. 66

روان بنت  سلطان بن فهد بن سراء. 67

روان عبد المحسن البدر. 68

روان مسفر الحارثي. 69

ريم بنت بداح بن المطرفي. 70
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ريمان بنت موسى بن عيسى العويس. 71

ساره بنت حسين بن القحطاني. 72

ساره بنت حمد بن المحيذيف. 73

ساره بنت محمد بن ظاهر العنزي. 74

ساره بنت مشعل بن ابراهيم الشليل. 75

ساره بنت ناصر بن عبد الرزاق العارضي. 76

ساره حسن مفرح االسمري. 77

ساره سعود عبدالعزيز الحماد. 78

ساره صالح محمد القفيدي. 79

سحر بنت موسى بن علي جليحي. 80

سريحه بنت عبيد الفاضلي الحارثي. 81

سلمى سالم سعدي الحجيلي. 82

سمر بنت جابر بن عبدان الزهراني. 83

سمر بنت عبدالرحمن الزير. 84

سهام نائف عويض العوني المطيري. 85

شادن بنت عصام بن عبدالرحمن المقرن. 86

شروق بنت علي بن سعيد ال عادي القحطاني. 87

شماء بنت سعد بن راشد المطيري. 88

شهد بنت محمد بن خياط. 89

شهد بنت محمد بن يحياء أبو طالب. 90

شهيرة عيد النفيعي. 91

شيمة بنت عيد بن علي العوفي الحربي. 92

صالحه بنت محمد بن غانم القحطاني. 93

صالحه سعيد صالح الشهري. 94

عبير بنت مزنان بن العتيبي. 95

عبير علي حسنين. 96

عسله بنت علي بن خزاعي. 97

علويه بنت محمد بن عيدروس العيدروس. 98

عليه محمد محسن البحيري. 99

غادة بنت سعد بن حمد جويعد الدوسري. 100

غاده بنت زبون بن سليمان الفقيري. 101

غاده بنت علي بن سعيد ال سالم القحطاني. 102

غاليه بنت مطلق بن علي السلماني المطيري. 103

غدير بنت علي بن مشاري العتيبي. 104

فاطمه بنت خالد بن محارب العزيزي المطيري. 105

فاطمه بنت سعد بن ابراهيم القصيبي. 106

فاطمه بنت عبدالعزيز بن البيضاني الحربي. 107

فاطمه بنت محمد بن صالح بن نامي. 108

فاطمه بنت مسفر بن آل مسلمه القحطاني. 109

فاطمه بنت معال بن زاهي عويض الصبحي. 110
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فهده بنت عسكر بن عسيكر الرشيدي. 111

فى بنت بدر بن صالح الهذال. 112

لطيفه بنت هريف بن مخلف الشمري. 113

لمى بنت عبداهلل بن الغفيلي. 114

لمياء بنت سليمان بن عبدالعزيز الباتلي. 115

لمياء بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الخميس. 116

لمياء بنت مساعد بن مطلق السعدي. 117

لولوه بنت عبدالرحمن بن الخريف. 118

ليالي طلق شباب الجذع العتيبي. 119

لينا بنت فهيد بن الحميدي السبيعي. 120

مرام بنت ربيع بن ثواب السبيعي. 121

مرام بنت سامى االحمدي. 122

مرام بنت صالح بن الدهمشي العنزي. 123

مرام بنت محمد بن القحطاني. 124

مرام بنت محمد بن فهد بن شريد. 125

مروه بنت محمد بن العنزي. 126

مزنه بنت موسى بن محمد الحربي. 127

مشاعل بنت علي بن عبداهلل المقرن. 128

مشاعل سلطان عبدالعزيز بن شهيوين. 129

مشاعل عبداهلل مشعل العنزي. 130

مالك بنت عبد الرحمن بن القحطاني. 131

منار عبدالرحمن عوض الزهراني. 132

منار نافع المطيري. 133

منال بنت سالم بن البريكي. 134

منال بنت مرزوق بن حمود الحربي. 135

مناهل راشد ناصر الدوسري. 136

منى بنت عبداهلل بن الشهري. 137

مني بنت علي بن محمد بن المسرعي. 138

منيره بنت عبد اللطيف بن محمد بن زوير. 139

منيره بنت عبداهلل بن الشويعر. 140

منيره بنت عمران بن العمران. 141

منيره قاسم عبدالعزيز العبداللطيف. 142

منيفه بنت مفرح بن فرحان الرويبي السبيعي. 143

ميثاء بنت ثنيان بن حجاج الثنيان. 144

نجود بنت سعد بن عبداهلل ابو وشطان. 145

نجود بنت طالل بن الشمري الفريخ. 146

نجود بنت علي بن محمد آل زاهره الغامدي. 147

نجود بنت محمد بن العتيبي. 148

نوال بنت شارع بن محمد النفيعي. 149

نورة عقيل عبدالرحمن الناصر. 150
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نورة محمد حسين القحطاني. 151

نوره بنت احمد بن ابراهيم المبرد. 152

نوره بنت سالم بن الحربي. 153

نوره بنت سعود بن عبدالعزيز المنصور. 154

نوره بنت ظفر بن محمد آل دريس. 155

نوره بنت عبد الرحمن بن محمد الحامد. 156

نوره بنت عبد الكريم بن الشايع. 157

نوره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم السنيدي. 158

نوره بنت عبداهلل بن أحمد العمري الزهراني. 159

نوره بنت عبداهلل بن الدريس. 160

نوره بنت عبداهلل بن ناصر الملحان. 161

نوره بنت محمد بن سريع الدوسري. 162

نوره بنت محمد بن فهد بن عياف. 163

نوره بنت ناصر بن إبراهيم المساعد. 164

نوف بنت جميعان بن السالمي الحربي. 165

نوف بنت حمد بن ابراهيم المعجل. 166

نوف بنت خالد بن التويم. 167

نوف بنت خالد بن فهد العريني. 168

نوف عمر ناصر الزيد. 169

هاجر بنت فهد بن السويلم. 170

هاجر شعبان آل محي االحمري. 171

هدى حمدي صالح الحميدان. 172

هديل بنت يوسف بن حسن الحازمي. 173

هال بنت حامد بن العنزي. 174

هند بنت حمدان بن الحميدي العتيبي. 175

هند عبداهلل ابراهيم الحماد. 176

هيا بنت خالد بن راشد سعران. 177

هياء مساعد محمد السعدون. 178

هيله بنت سعود بن ال بوسباع. 179

وجدان بنت احمد بن ناصر الثابت. 180

وجدان عبد الرحمن باغشير. 181

وداد بنت سعد بن االسمري. 182

وفاء بنت علي بن عيسى هادي زائري. 183

والء بنت احمد بن سعيد القريني الزهراني. 184

كلية التربية
الدراسات اإلسالمية

افراح بنت محمد بن ظافر الشهري. 1

اماني  مسعودي. 2

خديجة كمارا كمارا. 3
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دالل بنت إبراهيم  بن علي البغدادي. 4

رشدى بوماي تونج. 5

رنا بنت فائز بن راشد الفائز. 6

رناء بنت فيصل بن سكيت السكيت. 7

ساره بنت عبيد بن بشير العنزي. 8

عيده مبخوت مسفر الدوسري. 9

غاليه محمد  عبدالعزيز التميمي. 10

فاطمة سوماغيان ماو. 11

فضيلة محمد أمين أكدوغان. 12

موضي بنت عبداهلل بن حضرم القحطاني. 13

ميمونة إبراهيم باة. 14

نوره عزيز الغامدي. 15

هيله بنت علي بن عبداهلل الصبي. 16

اللغة العربية

أمناء علي بشير سيد أمين. 1

لمياء بنت محمد بن عامر البيشي. 2

محسنة اريكي داود عبدالباقي. 3

نفله حمد عايض الشلوي. 4

هيفاء بنت أبو بكر بن العمودي. 5

كلية اإلدارة واألعمال
أثير بنت حسن بن آل كعبان. 1

أثير بنت مساعد بن سعد العتيبي. 2

أديم عبدالعزيز المليكي. 3

أروى بنت سامي  بن اليامي. 4

أسماء علي المرزوق. 5

أشواق تركي البصيالن. 6

أفنان محمد الدوسري. 7

أمل خلف عبداهلل الحريص المطيري. 8

أمل عبداهلل سفر دلقم. 9

اثير محمد موسى آل عبدالسالم. 10

اروى بنت عبدالرحمن بن السدحان. 11

اسماء بنت غنام بن الفداغي الشمري. 12

اشواق بنت عادل بن عبداهلل السليمان. 13

اشواق بنت عطيه بن سريسح العنزي. 14

الجوهره بنت فهد بن آل حبشان. 15

الجوهره بنت منير بن عيد البقمي. 16

العنود إبراهيم عبدالعزيز الفواز. 17

العنود بنت عبد اهلل بن ابراهيم بن ابراهيم . 18

السليمان
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العنود ربيعه الربيعه. 19

العنود عبداللطيف سعد المقرن. 20

الهنوف فارس بن نامي المشرافي المطيري. 21

انوار بنت عبدالرحمن بن محمد البداح. 22

ايمان بنت مضيان بن عبدالرحمن المضيان. 23

بريعة بنت عبداهلل بن النفيسة. 24

بشائر بنت سعيد ال غراب القحطاني. 25

بشاير بنت سعود بن الجعفري العنزي. 26

جواهر بلج عبدالرحمن المرشدي العتيبي. 27

ذكرى بنت محمد بن ابراهيم عطيف. 28

ذكرى محمد احمد ابو الغيث. 29

رؤى بنت فهد بن الصانع. 30

رحاب بنت رشيد بن ابراهيم المحيميد. 31

رحمه مختار الصومالي. 32

رغد بنت مطلق بن عبيد النفيعي العتيبي. 33

روان بنت منصور بن فهد العبيد. 34

ريم بنت علي بن ابراهيم  المطهي العسيري. 35

ريم فالح الشرافي الدوسري. 36

ريم منصور أباالخيل. 37

ريوف بنت احمد بن عبدالعزيز المطلق. 38

سارة بنت سلطان بن صالح التميمي. 39

ساره بنت احمد بن ابوصالح. 40

ساره بنت براك بن محمد ال شديد. 41

ساره بنت عبدالرحمن بن التويجري. 42

ساره بنت منصور بن محمد النفيسه. 43

سلطانة فهد عطية. 44

سمر سعيد الشهري. 45

شذى بنت محمد بن جبير المطيري. 46

شهد بنت عايض بن النفيعي العتيبي. 47

شهد بنت ناصر بن صالح النويصر. 48

طيف بنت محمد بن الهاجري. 49

عائشه بنت فارس بن الشيباني العتيبي. 50

عبير سليمان الفعيم. 51

عبير عبدالعزيز يحيى اليحيى. 52

عزه عطا اهلل العنزي. 53

علياء خالد عبداهلل الهزاع. 54

عهد بنت شنين بن السبيعي العنزي. 55

عهود بنت عطيف بن الراجحي الشهري. 56

عهود بنت محمد بن العوشن. 57

عهود سفر فرج العصيمي العتيبي. 58
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غاليه بنت عبداهلل بن آل فاضل األسمري. 59

غيداء بنت حمود بن حسين الصغير. 60

غيداء بنت فهد بن ابراهيم بن محارب. 61

غيداء بنت محمد بن عبداهلل الغامدي. 62

فاطمة محمد البواردي. 63

فاطمه بنت خزيم بن الشهري. 64

فوزيه بنت مسفر بن السحيمي القحطاني. 65

لجين بنت احمد بن العمري. 66

لجين سعد عبداهلل الغريبي. 67

لجين نايف فيصل الدويش. 68

لماء بنت عبدالرحمن بن الحركان. 69

لمياء بنت حمد بن الدمخ. 70

مجد نايف غازي العتيبي. 71

مراج عايض المطيري. 72

مروه بنت بطاح بن الشمري. 73

مالك بنت ابراهيم سعد الحسين. 74

منار بنت بدر بن العبدلي المطيري. 75

منال بنت عبدالعزيز بن سعود العوشن. 76

منال هاشم فوتاوي. 77

مها بنت مهدى بن الشهراني. 78

موضي بنت محمد بن البريك. 79

موضي محمد الضبيبان. 80

نجود بنت علي بن االحمري. 81

ندى بنت نوح بن عسيري. 82

نور بنت حمد بن راشد الحدبان. 83

نوره بنت بندر بن البكر. 84

نوره بنت سعود بن الدغيلبي العتيبي. 85

نوره بنت عبدالرحمن بن بن موينع. 86

نوره محمد فالح العاجزه. 87

نوف بنت علي بن محمد سلمان. 88

نوف بنت غازي بن مطلق الرويس العتيبي. 89

نوف بنت مشبب بن سعيد القحطاني. 90

هاله خالد بن سلمه. 91

هديل بنت عامر بن ال سدران. 92

هناء بنت ابراهيم بن محمد االحمد. 93

هنادي ناصر اليامي. 94

هند بنت فيحان بن دعيج العتيبي. 95

وجدان بنت احمد بن عباس شاعب. 96

وجدان بنت محمد بن ساحلي. 97

وداد عبد الهادي فنيس البقمي. 98
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وعد بنت سعد بن جروان المخلفي. 99

وعد محمد النفيعي العتيبي. 100

حوراء عبداالله النخلى. 101

رغد بنت مسلم بن االحمدي. 102

سماح بنت ناصر بن العامر. 103

فهده يوسف الشنيفي. 104

مرام عبدالمحسن الداود. 105

مشاعل محمد الحقيل. 106

نوره ابراهيم النملة. 107

نوف محمد عامر الخالدي. 108

االء بنت صالح بن القرعاوي. 109

البندري بنت أحمد بن فهد السديري. 110

الجوهره بنت هشام بن العمار. 111

الهنوف بنت فهد بن الخريصي. 112

ثريا فهد المسعود. 113

ديما فهد الداوود. 114

روان سعد السبيعي. 115

روان يوسف الشمالن. 116

ريم سويد علي السويد. 117

ريم علي اليمني. 118

سلمى فهد متيعب. 119

شهد بنت عبداهلل بن العامر. 120

عالية سعيد االحمري. 121

عاليه سلمان حيدر. 122

غاده عبدالمحسن عبداهلل آل الشيخ الصحابي. 123

فايزه بنت مرعي بن ال سليمان العمري. 124

لمى بنت عبدالرحمن بن الخطيب. 125

مشاعل ابراهيم السويد. 126

نوره بنت رشيد بن السبيعي. 127

نوف بنت علي بن العمار. 128

نوف عبداهلل عبدالكريم العصيمي العتيبي. 129

آالء احمد حسين المالكي. 130

أروى بنت سليمان بن محمد الحسيان. 131

أنفال بنت ضويحي بن االدغم السبيعي. 132

أنفال بنت عبد المحسن بن عبدالعزيز السيف. 133

إسراء بنت عبداهلل بن مسعود الجهمي. 134

ابتسام سويلم محمد السويلم. 135

اثير بنت عبدالرحمن بن العبدالعزيز. 136

اثير بنت محمد بن عبداهلل  القرني. 137

اثير بنت وليد بن الحسينان. 138
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اثير عبداهلل عبدالرحمن الدويش. 139

احالم بنت دخيل بن الوشيل. 140

اسماء بنت ماجد بن عبدالعزيز الحسن. 141

اسيل وليد بن خالد شيخ. 142

الجوهره بنت عبداهلل بن صالح بن مقبل. 143

العنود بنت صالح بن الخضير. 144

العنود بنت عوض بن شايع الموصم. 145

العنود عبداهلل مجدوع القرني. 146

المهات بنت عبداهلل بن محمد المنصور. 147

المهرة محمد فهد المحيميدي السهلي. 148

الهام بنت سعد بن علي  الغامدي. 149

الهنوف بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الحيدر. 150

اماني بنت عبدالكريم بن محمد السعدون. 151

امجاد بنت عبد اهلل بن محمد الحلوان. 152

امجاد بنت فهد بن عبداهلل الصقيه. 153

امل بنت عمر بن سالم  بازرارة باخميس. 154

انفال بنت محمد بن مفلح الرويلي. 155

بشائر بنت سلمان بن علي الشهري. 156

بشاير بنت سعد بن الدايل. 157

بشرى بنت مبارك بن عبداهلل العبدالهادي. 158

بيان بنت خالد ابن علي الشدوي الغامدي. 159

بيان بنت محمد بن الذبياني الجهني. 160

بيان ممدوح كردي. 161

جواهر بنت حمود بن آل لعبان الشهراني. 162

جواهر ناصر العتيبي. 163

خديجة بنت عبد العزيز بن محمد مريشد. 164

خلود بنت خالد بن سعد العبدلي المالكي. 165

دنى بنت قاسم بن القاسم. 166

ديمه بنت سلطان المطيري. 167

رزان بنت فؤاد بن مدني. 168

رزان عبدالرحمن علي الحصيني. 169

رزان محمد سليمان خورشيد. 170

رغد بنت خالد بن علي المطوع. 171

رغد بنت محمد المطيري. 172

رغد خالد المصيلحي. 173

رنا علي القحطاني. 174

رهف بنت شرف بن محمد حكيم. 175

رهف بنت مبارك بن فالح الدوسري. 176

روان بنت ابراهيم بن حمد المغامس. 177

روان بنت احمد بن عبدالهادي باشماخ. 178
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روان بنت صالح بن سعد السدحان. 179

روان عبدالرحمن الشهراني. 180

ريانه بنت عبدالمنعم بن جابر البلوي. 181

ريم بنت رياض بن ابراهيم  بن سليمان. 182

ريم بنت محمد بن شبيب الخليفه. 183

ريم فارس وهبي. 184

ريهام بنت معيض بن مفلح المقاطي . 185

العتيبي

سارة بنت عبداهلل بن غرمان العمري. 186

ساره احمد العدوان. 187

ساره بنت خالد بن محمد العودان. 188

ساره بنت عبدالحليم بن ادريس الرويشد. 189

ساره بنت عبدالعزيز بن محمد الدميخي. 190

ساره بنت عبداهلل بن الشويعر. 191

ساره بنت محمد بن ناصر الوسيدي. 192

ساره عبدالعزيز الشمري. 193

سلمى بنت عشق بن مطلق الشلوي. 194

سهام سيف محمد القحطاني. 195

سهى بنت محمد بن ابراهيم العثمان. 196

شيخة صنهات عبدالرحمن العتيبي. 197

صيته بنت فهيد بن فاهد القحطاني. 198

طيف نايف دغيليب العتيبي. 199

عائشه بنت منذر بن محمود الرمال. 200

عائشه بنت نديب بن حادي  الرشيدي. 201

عزوف سهيل الروقي العتيبي. 202

عفراء بنت عبداهلل بن العضيب. 203

عهد بنت دخيل اهلل بن محمد المالكي. 204

عهد بنت عبداهلل بن الشامري العجمي. 205

غاده بنت طالل بن غالب الحربي. 206

غاده بنت عبدالرحمن أبانمي. 207

غاده بنت عبداهلل بن حمد الخنيفر. 208

غاده بنت عتيق بن عبداهلل الدوسري. 209

غدير بنت ابراهيم بن محمد العيسى. 210

غدير بنت سعد بن عبداهلل القصيمي. 211

غيداء علي سالم القرشي. 212

فاطمة حسين الحايك. 213

فرح بسام البسام. 214

لجين بنت سعيد بن غنام. 215

لجين بنت عثمان بن عبدالمحسن ابابطين. 216

لطيفه بنت محمد بن الصليهم. 217
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لما هاشم العامودي. 218

لمى بنت حسن بن محمد الحفظي. 219

لمى بنت عبداالله بن سعد بن شبيب. 220

ليلى بنت محمد بن عبداهلل آل داعج. 221

لينه بنت محمد بن احمد باقادر. 222

مرام بنت ضيف اهلل بن الشيباني. 223

مروه بنت احمد بن باسودان. 224

مريم بنت حامد بن المسفر. 225

مشاعل بنت محمد بن عثمان العثيم. 226

مشاعل فهد سنيد السنيد. 227

مالك بنت  خليف بن فرحان الرويلي. 228

مالك بنت محمد بن سعد الداعج. 229

مالك عمر عبدالرحمن الراشد. 230

منال بنت عبداهلل بن علي الدعيلج. 231

منال سلمان علي المطيويع. 232

منى غدير السبيعي العنزي. 233

مها بنت عبداهلل بن عبدالرحمن العلوال. 234

مها بنت فهد بن مبارك النتيفات. 235

مها مبارك عبدالرحمن الدوسري. 236

مي بنت سعد بن العنزي. 237

مي بنت منصور بن منير العتيبي. 238

ميثاء بنت سعد بن عبدالرحمن الجريد. 239

نجود بنت فؤاد بن خالد المقرن. 240

نجود بنت فراج بن ال مسعود الدوسري. 241

ندى بنت فاروق بن صالح ال جلهم. 242

ندى عبدالعزيز الراشد. 243

نوال بنت حمد بن محمد الشهري. 244

نوره بنت سبيت بن عبداهلل بن السبيت. 245

نوره بنت سعد بن العريفي. 246

نوره بنت سعد بن محمد المزيد. 247

نوره عادل حمد الخنيفر. 248

نوره علي عبدالرحمن الشيحه. 249

نوف بنت حمود بن الصالح. 250

هاجر فدغوش العتيبي. 251

هتون علي عبداهلل عبدالكريم. 252

هديل بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العرفج. 253

وئام فرحان العنزي. 254

وتين بنت تيسير بن العواد. 255

وجدان بنت حسن بن علي الشهري. 256

وجدان بنت نهار بن مدبغ الشمري. 257
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وعد بنت يوسف بن بامفلح. 258

وفاء بنت حسن بن علي العمري. 259

أثير فريح بن مكيمن الرويلي. 260

أسماء بنت عبدالعزيزبن محمد الدريهم. 261

أمل بنت عيسى بن التريباني الشمري. 262

اثير بنت فرحان بن العنزي. 263

اروى بنت مصلح بن ال هشبول القرني. 264

اسماء بنت احمد بن السبت. 265

افنان بنت صالح بن ظافر ال غيثان العمري. 266

افنان خالد الوبران. 267

الجوهرة بنت عبد العزيز بن عبداهلل الرزين. 268

الجوهره بنت سعود بن عبدالعزيز الدوس. 269

الهنوف بنت عبدالرحمن بن العمير. 270

اماني بنت هالل بن حمود العصيمي. 271

اماني عبدالعزيز عبداهلل الحميدي. 272

امجاد بنت عبدالرزاق يونس بن عيسى. 273

امجاد بنت عبداهلل بن مشبب االحمري. 274

امجاد بنت نهار بن مدبغ الشمري. 275

امل بنت حسين بن محمد دغريري. 276

امل بنت عيد بن سالم المهيزع. 277

انفال بنت محمد بن النفيعي العتيبي. 278

ايمان بنت راشد بن فواز أبونيان. 279

بثينه بنت خالد عبداهلل الحسني الزهراني. 280

بشاير بنت سلمان بن عبدالرحمن السريع. 281

بشرى بنت سعيد بن أحمد المالكي. 282

حبيبه بنت وليد بن محمد الدايل. 283

خلود بنت صالح بن عبدالكريم السديس. 284

دعاء بنت فهد بن العتيبي. 285

رحاب ساير عبدالكريم العتيبي. 286

رزان بنت خالد بن األزهري. 287

رزان بنت عبد اهلل بن صالح الرعوجي. 288

رغد بنت ظافر بن أل مريط. 289

رغد بنت غنام بن الغنام. 290

رغد يحيى محمد العسيري. 291

رهام بنت ماجد بن المقطري. 292

روان مشبب عبداللة أحمد األحمري. 293

روان يحيى علي النعمي. 294

ريم بنت احمد بن الزهراني. 295

ريم سعيد باقازي. 296

ساره بنت خالد بن آل غنام. 297
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ساره بنت ناصر بن ابراهيم الخنيزان. 298

ساره سعود عوض الشمري. 299

سجى بنت محمد بن آل جابر القحطاني. 300

سهام بنت مشعان بن زبن البدراني الحربي. 301

شروق بنت محمد بن سعد بن راجح. 302

شهد بنت فهد بن بن صقر. 303

شهد حمود الشمري. 304

شوق بنت محمد بن عبدالكريم الدرويش. 305

شوق مزعل العنزي. 306

شيخه بنت وليد بن الحمدي. 307

صالحه حمد محمد الكربي. 308

عائشه بنت عوض بن المطيري. 309

عبير بنت غنيم بن مشعي الشيباني. 310

عهود بنت حمود بن الدليبح السهلي. 311

عهود بنت سلمان بن عبدالعزيز دحام. 312

عهود بنت عبداهلل بن سميرالمخلفي. 313

غاده بنت عبداهلل بن المحيسن. 314

غاده بنت فهد بن موسى المقاطي العتيبي. 315

غاده بنت محمد سعيد آل سلطان القحطاني. 316

غاده سعود السماري. 317

غاده عياد صلبي الشيباني  العتيبي. 318

فاطمه بنت ناصر بن البارقى. 319

فوزيه بنت عبد اهلل بن محمد الشهري. 320

في بنت عبداهلل بن البصير. 321

لطيفه بنت منصور بن الخلف. 322

لماء بنت علي بن عبداهلل الغميجان. 323

لمياء بنت ابراهيم بن ابابطين. 324

ليلى بنت عجب بن تركي الشيباني العتيبي. 325

ليلى بنت عوض بن البديري. 326

مريم بنت احمد بن ال مشهور الغامدي. 327

مريم مسواك محمد حارثي. 328

مشاعل بنت شبيب بن سعد السبيعي. 329

مشاعل بنت صالح بن عبداهلل الفضل. 330

منى محمد المالكي. 331

منيره بنت ذيب بن عجيم القحطاني. 332

منيره بنت محمد بن عبد الكريم العرف. 333

نجد ذعار المحيا. 334

نجالء إبراهيم العرف. 335

نجالء بنت سمير بن الهجله المطيري. 336

نجود بنت سعيد بن ال جاري الشهري. 337
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نجود عبداهلل عبدالعزيز السويلم. 338

نهى بنت محمد  القرني. 339

نوره بنت عبد العزيز بن العلي. 340

نوره بنت عبد اهلل بن علي الشهري. 341

نوف بنت محمد بن المشعلي القحطاني. 342

هدى بنت ابراهيم بن سليمان المليفي. 343

هنادي بنت هادي بن خرمي. 344

هند بنت احمد بن الشمراني. 345

هند بنت غازي بن هليل المطيري. 346

هيفاء بنت بدر بن وادي النصيب. 347

وديان بنت حماد بن كاتب العنزي. 348

وضحى بنت سليمان بن المطيري. 349

آالء بنت عيسى بن ابراهيم طالبي. 350

أروى بنت عبداهلل بن محمد المشوح. 351

أروى علي الدوسري. 352

أريج بنت عبداهلل بن محمد البشر. 353

أفنان بنت محمد بن عبداهلل الخرعان. 354

أمال بنت نور بن صليبي السحيمي الحربي. 355

أمجاد بنت علوش بن مفرس العتيبي. 356

أمجاد بنت محمد بن االصلعي. 357

أمجاد بنت نايف بن الربيعان. 358

أمل بنت سعود بن العريض العتيبي. 359

أمل محمد الحربي. 360

إيالف فهد العتيبي. 361

ابتهال فرج السبيعي. 362

ابرار بنت سعد بن ناصر البيشي. 363

ابرار بنت فهد بن عبداهلل العجمي. 364

اثير بنت محمد بن آل عائض الشمراني. 365

اثير مطلب النفيسه. 366

اروى بنت سعد بن صالح الموسى. 367

اسيل بنت يحيي بن القحطاني. 368

افنان بنت احمد بن الدفري الفيفي. 369

البندري بنت محمد بن المفيلحي السبيعي. 370

الجوهره بنت عبدالعزيزبن محمد البليهي. 371

الجوهره بنت فهد عبداهلل الشويرد. 372

العنود ابراهيم الصغير. 373

العنود بنت سعد بن اليحي. 374

العنود بنت سعدي بن ماطر الرحيمي . 375

المطيري

العنود بنت عبداهلل بن العزاز. 376
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الهام بنت سليمان الغاشم. 377

الهنوف بنت علي بن هيف الهيف. 378

الهنوف بنت مساعد الصغير. 379

اماني بنت مسفر بن برينيص السبيعي. 380

اماني عبدالعزيز فهد الحمود. 381

امل بنت صنت بن عايد المطيري. 382

امل بنت عثمان بن الثابت. 383

امنه بنت نياف بن المطيري. 384

انهار بنت محمد بن راشد الدوسري. 385

بدور محمد القريني. 386

بشائر عوض المالكي. 387

بشاير بنت حضيري بن العبدي الشمري. 388

بشاير بنت مبارك بن بالعبيد. 389

تهاني بنت احمد بن بعيطي. 390

تهاني بنت محمد بن سعيد آل لصلع االحمري. 391

تيماء خالد حمد ال منصور. 392

جمانه بنت عادل بن العبدالجبار. 393

جنان بنت صالح بن محمد المنصور. 394

جيهان بنت حمود بن محمد المطيري. 395

حصه بنت خالد بن فهد المرحوم. 396

حوريه بنت سعيدان بن شديد العتيبي. 397

خلود عبدالرحمن الداغر. 398

دالل بنت خالد بن محمد الدوسري. 399

دالل بنت محمد بن المحرج. 400

رغد بنت عبدالرحمن بن أحمد المعيوف. 401

رغد بنت محمد بن عبداهلل الجرباء. 402

رغد منيع البالع. 403

رفيده بنت عبداهلل بن عبدالعزيز العنقري. 404

رناء بنت خالد بن عبداهلل المقيرن. 405

رهام بنت عبدالرحمن بن الفهيد. 406

رهف بنت عادل بن السلمان. 407

رهف بنت ناصر بن عثمان الناصر. 408

روابي فايز فهد الدوسري. 409

روان بنت محمد عبدالرحمن األسلمي الشمري. 410

ريم بنت حمد بن نجم بن عبداهلل الدهلوس. 411

ريم بنت عبد اللطيف عبدالرحمن القحطاني. 412

ريم بنت محمد الجاسر. 413

ريم علي محمد باجبع. 414

ريما بنت خالد بن قرامش. 415

ريما بنت سليمان بن الحميدان. 416

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية



الخريجات للعام 1439/1438هـ
150

ريما بنت محمد بن يوسف. 417

ريهان بنت عبدالحميد بن داود العمر. 418

زينب بنت ابراهيم بن عبداهلل النعيم. 419

سارا بنت عبدالرحمن بن الربيعان. 420

ساره بنت سعد بن عبداهلل السهلي. 421

ساره بنت شايع بن سعود المطيري. 422

ساره بنت عبدالعزيز بن علي العقالء. 423

ساره بنت علي بن محمد المقيل. 424

ساره بنت مسفر عوضه آل حمدان الشمراني. 425

ساره صالح عبدربه المصعبي. 426

سديم بنت حمد بن بن يحيان. 427

سديم بنت عبداهلل بن الدحيم. 428

سلطانه بنت عبدالمحسن بن محمد الماص. 429

شادن بنت عبدالعزيز بن محمد العواد. 430

شذى بنت سلطان بن ضيف اهلل الدعجاني. 431

شهد بنت سعود بن ابراهيم متكي. 432

شهد بنت سليمان بن العمري. 433

شهد بنت عبدالكريم بن عبداهلل الشايع. 434

شهد بنت فهد محمد الفهد. 435

شهد خالد عبود العدواني. 436

شهد سعود العقيد. 437

شوق بنت عبيد بن عطا اهلل الفريدي الحربي. 438

شوق عبداهلل العجالن. 439

شيخه بنت عبدالرحمن بن عبداهلل العتيبي. 440

ضحى بنت صالح بن علي الوادعي. 441

عاليه بنت عبدالرحمن بن محمد الباز. 442

عبير بنت قبالن بن صقر العتيبي. 443

عبير ظافر عبداهلل بن خرصان. 444

عهد بنت خالد بن الجميل. 445

عهود خالد العتيبي. 446

غادة بنت سعد بن سعيد القحطاني. 447

غادة بنت سعد بن عبدالرحمن الدوسري. 448

غادة بنت مشل بن الفي البلحي. 449

غاده بنت سعيد بن منير القربي الشهراني. 450

غدي بنت عبدالرزاق بن القرشي الزهراني. 451

غيداء بنت سعد بن المقبل. 452

غيداء بنت محمد بن الغويري الحربى. 453

غيداء بنت مساعد بن عبدالرحمن المنديل. 454

فاطمة صالح محمد السعيد. 455

فتون فايز محمد  االسمري. 456
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في بنت سامي بن خالد الرويشد. 457

في بنت محمد بن سليمان الشقير. 458

في بنت ناصربن الموسى. 459

لما بنت محمد بن بن عساكر. 460

لولوه بنت ابراهيم بن عبدالعزيز المعارك. 461

لولوه بنت فهد بن سالم بن غانم. 462

لين أحمد عبداهلل الجبالي. 463

لينا بنت محمد بن سليمان الجبعان. 464

مرام بنت أحمد بن عبدالعزيز العبدالقادر. 465

مرام بنت خالد بن الغامدي. 466

مرام بنت سرحان بن البقمي. 467

مرام بنت ظافر بن عبدالرحمن الشهري. 468

مروه بنت عبد اهلل بن فهد الشويعر. 469

مشاعل بنت ابراهيم بن عبدالرحمن المشعل. 470

مشاعل بنت محمد فرج المسعري الدوسري. 471

مشاعل محمد إبراهيم أباالخيل. 472

منال احمد يحي الزهراني. 473

منال بنت احمد بن صمان. 474

منال بنت عبيد بن القحطاني. 475

منال يحيى مقري. 476

منى بنت عبداهلل بن سعد الحصان. 477

منى رائد الحسين. 478

منيره بنت صالح بن ابراهيم الحويل. 479

منيره بنت عبدالمجيد بن عبداهلل الغماس. 480

مها بنت سليمان بن محمد الصهيل. 481

مها عبدالرحمن محمد بن صقر. 482

موضي سامي عبداهلل الغليقه. 483

موضي عليان المطيري. 484

مي عبدالعزيز محمد الفرهود. 485

نجد بنت صالح بن محمد العليان. 486

نجد بنت عبدالرحمن بن الصغير. 487

نعمة بنت فيصل بن توفيق جستنيه. 488

نواره بنت شايع بن محمد القحطاني. 489

نورا بنت عبداهلل بن علي الجباره. 490

نورة بنت سعد بن عبداهلل الصالح. 491

نورة سلطان العمري. 492

نورة صالح محمد بن فريح. 493

نوره بنت بدر بن تنيبيك المرشدي. 494

نوره بنت حجي بن علي الحجي. 495

نوره بنت سالم مفرح  ال بو معديه القحطاني. 496
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نوره بنت صالح بن محمد الشويمان. 497

نوره بنت علي بن عوض الشهري. 498

نوره بنت فهد العليان. 499

نوره خالد عبداهلل الصعب. 500

نوف بنت سعود بن البسام. 501

نوف بنت عبدالرحمن بن علي المزيني. 502

نوف بنت عبداهلل بن الدايل. 503

هاجر بنت عبدالعزيز بن ابراهيم النمله. 504

هاجر بنت غازي بن محمد االدريس. 505

هدى ناصر القحطاني. 506

هناء بنت محمد بن هادي العذب الهاجري. 507

هنادي بنت علي بن رشيد الرشيد. 508

هوازن بنت محمد بن الغويري. 509

هياء بنت عبداهلل بن علي الرزوق. 510

هياء بنت فالح بن الدحروجي الشهراني. 511

هيفاء بنت ابراهيم بن الخلف. 512

هيله بنت خالد بن ناصر بن عتيق. 513

وجدان بنت مشعل بن عبدالعزيز بن محبوب. 514

وعد بنت ظاهر بن سليمان  االسلمي  الشمري. 515

والء متعب عبيد ابوقرنين. 516

ياسمين بنت عبداهلل بن العقل. 517

يمنى خزام مرزوق الروقي. 518

كلية التصاميم والفنون
آالء محمد عبدالعزيز الحنايا. 1

أديبه جمال حمدان زكي. 2

أروى بنت معيجل بن علي الرومي. 3

أمل بنت سعيد بن أحمد آل حمدان الغامدي. 4

اثير بنت عيسى بن الخلف. 5

اروى بنت خالد بن البيضاني الزهراني. 6

اسماء بنت نايف بن علي السليمي الحربي. 7

اصاله هشام بصري. 8

اضواء بنت خالد بن العسكر. 9

البتول بنت فايز بن صالح بابقي. 10

اميره سليمان صالح الطفيل. 11

بشاير عبد الرحمن الثبيتي. 12

بشاير فيصل محمد البسيوني. 13

بشرى محمد باعليان. 14

بيان بنت حسين بن مرشد الدوسري. 15

بيان بنت سلطان بن عبداهلل بن موسى. 16



الخريجات للعام 1439/1438هـ
153

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية

تمنيات قسم الباري التوم عبداهلل. 17

جمانه احمد سعد الدين. 18

جود عبدالعزيز عبدالرحمن الفايز. 19

حبيبة محمد عبدالفتاح. 20

حصه بنت سعود بن الفائز. 21

حنين بنت صالح بن عبداهلل المشاري. 22

حنين صالح محمد المليحي السبيعي. 23

خوله بنت عبداهلل بن محمد الفواز. 24

دالل باسل احمد الصالح. 25

رشا بنت أيمن بن الصالح. 26

رغد بنت عبدالعزيز بن الحواس. 27

رنا بنت صالح بن النجيدي. 28

رنا وليد محمد الشباني. 29

ريم بنت ابراهيم بن الفليج. 30

ريم بنت حمود بن هالل الحربي. 31

ريم بنت صقر بن مبند العتيبي. 32

ريهام صالح علي الشهري. 33

ساره بنت شيبان بن ابراهيم الشيبان. 34

ساره بنت عبدالعزيز بن الحويفر. 35

ساره بنت عثمان بن يحي البشر. 36

ساره بنت فهد بن عبداهلل بن غنيم. 37

ساره بنت مزيد بن مزيد  البقمي. 38

ساره صالح ابراهيم السلولي. 39

ساره محمد أبوطالب قيسي. 40

ساره ناصر العرفج. 41

سالي علي المكرمي. 42

سحر بنت محمد بن الخزمري الزهراني. 43

شادن بنت سليمان بن سالم السكيبي. 44

شذى عزو المشهراوي. 45

شريفه بنت ناصر بن عبدالكريم العمير. 46

شهد بنت طالب بن السعدون. 47

شهد منصور باعارمة. 48

ضحى بنت خالد بن عبدالوالي ثابت. 49

عبير بنت حسن بن آل فرحان. 50

عبير بنت عبداهلل بن الغميجان. 51

عبير علي عمر باقازي. 52

علياء سعد عبدالرحمن العريني. 53

عهد بنت علي بن المشنوي. 54

عهود بنت زهير بن خميس مطهر. 55

عهود سعد الوايلي. 56
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في بنت ابراهيم السليمان. 57

في بنت عبدالكريم بن الغنايم. 58

كوثر بنت احمد يحيى حميد الدين. 59

الما بنت عبداهلل بن الفضلي. 60

لما علي القحطاني. 61

لمى سعد عبدالرحمن الوابل. 62

مرام بنت عبدالرحمن بن النويجم. 63

مشاعل بنت عبدالرحمن بن حمد القضيب. 64

منال بنت عبدالرحمن بن محمد القرني. 65

مناهل بنت عبداهلل بن صالح البليهد. 66

منى محمد العمري. 67

ميساء بنت سليمان بن محمد الجبرين. 68

نجود عثمان عبداهلل العبدالكريم. 69

ندى بنت عبداهلل بن الدريس. 70

نوره بنت محمد بن الفالح. 71

نوف بنت محمد بن عبداللة اليابس. 72

نوف عبدالرحمن المديهيم. 73

هاجر بنت احمد بن العمراني القرني. 74

هدى بنت عواض بن ظافر البكري. 75

هيفاءبنت راشد بن القعود. 76

هيله بنت عبداهلل بن المبيريك. 77

وفاء بنت ابراهيم بن محمد القزالن. 78

كلية الحاسب
أسيل بنت أحمد بن فهد الغريبي. 1

االء يحيى نوح الشهري. 2

العنود بنت سعد بن حمد الجبرين. 3

بدور بنت عبدالمحسن بن محمد الرشيد. 4

بشائر بنت سعد بن محمد بن  عوشن. 5

حليمة محمد علي الشهراني. 6

روان خلف محمد ابوعمه. 7

ريم بنت عمير بن الضبيطي المطيري. 8

ريم بنت محمد بن مطلق السبيعي. 9

سارة بنت ناصر بن محمد  الشهراني. 10

فايزه بنت عوض بن الفريدي الحربي. 11

لطيفه بنت حسن بن الصقيه. 12

مها بنت سعد بن فهد الضرغام. 13

نوف بنت عبداهلل بن علي النجيدي. 14

هبه عبدون محمد عثمان. 15

هياء بنت بندر بن عبدالرحمن الجماز. 16
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هياء بنت عبداهلل الفهر القحطاني. 17

أروى بنت علي بن سعد القرني. 18

أميال فهد سبيل الحربي. 19

اشواق بنت فهد بن بداي الحربي. 20

العنود بنت عبدالرحمن عبدالعزيز الراجحي. 21

امل بنت سعيد بن محمد الشهراني. 22

امل عبداهلل معلوم. 23

ايثار بنت عمير بن محمد آل متعب. 24

حنان سلطان ضيف اهلل النفيعي. 25

دعد عبداهلل المهيدب. 26

دالل بنت حسين بن عبداهلل العبيلي. 27

رناد صالح الربيع. 28

روان احمد عبدالرحيم االحمدي. 29

روان بنت سلطان بن عبداهلل السعدون. 30

روان بنت وليد بن محمد البشر. 31

روان علي محمد الكناني الشهري. 32

ريم بنت محمد بن عبدالرحمن الماضي. 33

ساره بنت دخيل اهلل بن سالم المطيري. 34

ساره بنت عبدالعزيز بن سعد المحيميد. 35

ساره عبدالرحمن عبدالعزيز العواد. 36

عهود بنت حسين بن العصيمي. 37

غناتي بنت فاضل بن محسن المالكي. 38

غيداء بنت سليمان بن التويجري. 39

فاطمه بنت علي الفيفي. 40

فاطمه بنت متعب بن البصيص. 41

في سمير القناص. 42

مرام صالح عبدالسالم كامل. 43

مروه بنت صالح بن ناصر الدغيثر. 44

مشاعل بنت عبدالعليم بن عبدالكريم الزيد. 45

مها صالح النصراهلل. 46

نجالء غازي الحربي. 47

نوره بنت محمد بن الرباح. 48

نوره بنت محمد بن الفهري القحطاني. 49

هدى بنت عمير بن محمد الشهراني. 50

هيله بنت عبداهلل بن الشكري الدوسري. 51

وفاء بنت عوض بن الشهري. 52

يارا عبدالرحمن عبداهلل القبالن. 53

يارا عبداهلل محمد النتيفي. 54

آالء توفيق محمد. 55

أثير بنت عبدالعزيز بن راشد الرومي. 56



الخريجات للعام 1439/1438هـ
156

أشراق صالح ظافر ال عائش العمري. 57

أميرة زايد معيض القحطاني. 58

ابتسام بنت صالح بن علي الزهيري الشهري. 59

ادراك حاشم عبدالعزيز الخمعلي. 60

اروى بنت معيض بن عبداهلل الزيادي العتيبي. 61

اسماء بنت سعيد ابن علي بن حافظ. 62

اسماء بنت عبداهلل بن ناصر القريشي. 63

اسماء بنت مسيفر بن العصيمي. 64

اشواق بنت عواد بن هزاع الهويملي الحربي. 65

افراح بنت سلمان بن سعد المطيري. 66

االء رائد الصالح. 67

الجوهره بنت محمد بن عبدالعزيز الماضي. 68

الريم بنت عبداهلل بن صالح التميمي. 69

الزينه بنت  محمد بن محارب العمري الحربي. 70

العنود بنت عمر بن فائح البقمي. 71

العنود بنت فالح بن مناحي ابن شري . 72

القحطاني

العنود بنت محمد بن مناحي القحطاني. 73

العنود بنت منيس بن الخنفري القحطاني. 74

العنود سلطان فهد الحربي. 75

الهنوف بنت عمر بن فائح البقمي. 76

الهنوف بنت محمد العيدان. 77

امجاد بنت عمر بن ابراهيم التويجري. 78

امجاد بنت نواف بن ابراهيم العنزي. 79

امجاد محمد سعد السراء. 80

اميره بنت فائز بن علي الحربي. 81

انفال بنت صالح بن محمد المشيقح. 82

بدور بنت عبداهلل بن سعد العصيمي العتيبي. 83

بشائر بنت محمد بن علي المداني. 84

بيان عبدالعزيز عبداهلل الحمد. 85

تغريد بنت غازي بن محمد العنزي. 86

تغريد محمد علي الحميدان. 87

تهاني بنت علي بن ال عائض. 88

حذام بنت سعد بن محمد السعدان. 89

حنين بنت سعد بن عبداهلل العبداهلل. 90

رؤى بنت عمر بن عيظه بن مخاشن. 91

ردينا بنت خالد بن حمد الربيعه. 92

رزان زيد راشد ال رشود. 93

رغد بنت مزعل بن خلف الشبرمي. 94

رناد بنت سليمان بن محمد العوض. 95
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رند بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الحامد. 96

رهف بنت عبدالعزيز بن محمد التمامي. 97

روابي صالح عبداهلل المحمود. 98

ريم وليد آل الشيخ. 99

ريما بنت عيسى بن المطرودي. 100

ساره بنت حمد بن الحمد. 101

ساره عبد المحسن الدملوكي السلمي. 102

سديم بنت خالد بن عبدالكريم الخضيري. 103

شادن فهد عبدالرحمن المديهش. 104

شذى احمد عيظه المالكي. 105

شروق بنت عبيد بن عياده العصباني البلوي. 106

شعاع بنت ابراهيم بن علي القري بن عيد. 107

شهد بنت خالد بن السماعيل. 108

شهد بنت عبدالعزيز بن علي البليهي. 109

شهد بنت عثمان بن عبداهلل العبدالكريم. 110

طرفه بنت علي بن محمد النويبت. 111

عبير احمد محمد البدر. 112

عبير بنت سعود بن عبداهلل العجمي. 113

عبير سعد علي القحطاني. 114

عهود بنت خضران دابس المهيمزي الرشيدي. 115

عهود عزيز محمد العتيبي. 116

غاده مساعد الدريس. 117

غدي بنت سعد بن صالح السويط. 118

فاطمة عبداهلل راشد آل بن علي. 119

فاطمه بنت علي بن العقيلي. 120

فتون بنت سيف بن صويان الشلوي. 121

فرح بنت محمد بن مشعوف القحطاني. 122

لجين بنت عطيه بن صالح المالكي. 123

لجين بنت هشام بن عبدالرحمن نجار. 124

لطيفه منصور الغفيلي. 125

لينا بنت عبدالرحمن بن ابراهيم العسيمي. 126

مروه بنت احمد بن سعيد باخشوين. 127

مريم بنت خالد بن عبداهلل العبيد. 128

مريم بنت فهد بن أحمد السعيد. 129

مشاعل بنت فهد بن البراك الرشيدي. 130

مالك بنت محمد بن عبدالرحمن بن هدهود. 131

مالك بنت محمد بن عبدالعزيز بن هديان. 132

مالك علي حمد المغامس. 133

ملكه بنت مانع بن الفرحان الجرباء. 134

منى بنت يحيى بن محمد المسعودي. 135

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية



الخريجات للعام 1439/1438هـ
158

منيره بنت تركي بن القريشي السبيعي. 136

منيره بنت خالد بن عبدالرحمن الحقباني. 137

مها فهد فيصل ملحم. 138

نجود بنت فهد بن صالح السحيم. 139

ندى بنت عبدالعزيز بن علي الشويش. 140

ندى بنت علي بن سعيد ال حجاج. 141

ندى بنت مساعد بن مقرن الدليله. 142

نهى بنت سعد بن سعود الحافي العتيبي. 143

نوره أحمد ابراهيم التويجري. 144

نوره بنت تركي بن المرشدي العتيبي. 145

نوره بنت سليمان بن الصبيحي. 146

نوره بنت عبدالعزيز بن سعد الصالح. 147

نوف صالح عبداهلل الصالح. 148

نوف فيصل صالل العصيمي. 149

نوف محمد أحمد العدواني. 150

هال بنت خلف بن الظويفري المطيري. 151

هند أحمد عبداهلل الفيفي. 152

هند بنت محمد بن الفواز. 153

هيا بنت شلهوب بن سعد بن شلهوب. 154

هيله بنت محمد بن العريفي. 155

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
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وجدان بنت عبداهلل بن عبدالرحمن الشهري. 156

يارا بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الشقيق. 157

ياسمين بنت عامر بن الشهري. 158

كلية الخدمة
أثير زيد العتيبي. 1

أحالم حمد الحربي. 2

أريج بنت محمد بن مطلق الشيباني. 3

أشواق بنت جبران بن طميحي. 4

أشواق بنت سعيد بن خلف العتيبي. 5

أمجاد بنت صالح بن الشمالني العنزي. 6

أمجاد بنت فهيد بن فهد بن العلوي الحربي. 7

ابتسام بنت حمود ابن العصيمي العتيبي. 8

ابتهال بنت ابراهيم بن سعود الحربي. 9

ابتهال بنت علي بن طلع المطيري. 10

ابرار بنت محمد بن الشلوي. 11

اثمار بنت ساير بن الرحيمي المطيري. 12

اثير بنت فهد بن الدغيلبي العتيبي. 13

اثير بنت محمد بن الدماعين الدوسري. 14

احالم بنت صالح بن ال مقبل الشهري. 15
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احالم بنت علي بن محمد البلخي. 16

اسماء بنت سعيد بن محمد الشهراني. 17

اسماء بنت عبداهلل بن الخبيزي الدوسري. 18

اشواق بنت دبوس بن العنزي. 19

اشواق بنت مشعل بن بشير العصيمي. 20

افنان محمد الماجد. 21

افنان معجب اللحيدان الدوسري. 22

االء بنت قطيم القطيمي المطيري. 23

البندري بنت ضويحي بن الجروي القحطاني. 24

العنود بنت جابر بن الدوسري. 25

العنود بنت عبدالعزيز بن بن مفيريج. 26

العنود بنت عدالن بن السبيعي العنزي. 27

الهنوف علي القحطاني. 28

اماني بنت محمد بن المرعبه. 29

اماني بنت محمد بن مسرحي. 30

اماني بنت منصح بن النفيعي العتيبي. 31

امجاد ابراهيم عبداهلل بن سعيد. 32

امجاد بنت سعود بن سليمان السديري. 33

امجاد بنت شاكر بن ال بوسكينه القحطاني. 34

امجاد بنت منير بن الهجله المطيري. 35

امجاد عبدالرحمن الخضيري. 36

انفال بنت سلمان بن السلمان. 37

انوار بنت عبدالحميد بن صالح الصانع. 38

انوار بنت عبدالعزيز بن الرميح. 39

انوار بنت نايف بن سعدي الدلبحي العتيبي. 40

بتول بنت سعد بن الدوسري. 41

بشائر بنت سعود بن العزه السبيعي. 42

بشاير بنت ابراهيم بن العقيل. 43

بشاير بنت صالل البقمي. 44

بشاير بنت عبده بن مجرشي. 45

بشاير بنت ناصر الجوير. 46

بشاير صالح العيسي. 47

بيان بنت فهد بن عبداهلل المحيسن. 48

تغريد بنت عايد بن فهد العنزي. 49

تهاني بنت سليمان بن أحمد بن حسين. 50

تهاني بنت سيف بن بجاد العتيبي. 51

تهاني بنت ضيف اهلل بن الشيباني العتيبي. 52

جواهر بنت ناصر بن الظويفري المطيري. 53

جواهر ناصر محمد السالمي الحربي. 54

جوزاء سعود فهد العتيبي. 55
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حصة بنت جبرين بن الجبرين. 56

حصه بنت فيصل السبيعي العنزي. 57

حصه خالد عائض الحارثي. 58

حنان بنت حسن بن محمد القشيري الشهري. 59

حنان محمد الحميدي. 60

حياة علي حسن  الشهري. 61

خلود بنت عيسى بن الشمري. 62

دانه عبداهلل إبراهيم الراشد. 63

ديما شعيل السبيعي. 64

رنا بنت ناصر بن سعد العمري. 65

رند بنت عبدالعزيز بن حمود التويجري. 66

روان بنت عبداهلل بن البشيري الزهراني. 67

ريم بنت خالد بن العقيل. 68

ريم بنت ضيف اهلل بن الحربي. 69

ريم بنت ظافر بن عمر  الدوسري. 70

ريم بنت عساف بن خلف الحمراني. 71

زينب بنت جمعان بن سفر الخثعمي. 72

زينه بنت عبداهلل بن محمد العقيل. 73

سارة  بنت مساعد بن المساعد. 74

ساره بنت خالد بن الحصان. 75

ساره بنت عبد المحسن بن المديميغ. 76

ساره بنت هذال بن سعيدان العصيمي. 77

سحر بنت عايض بن علي القحطاني. 78

سحر حسين الشلوي. 79

سهام بنت حسن بن ال مريع االسمري. 80

سهام بنت غازي بن الحربي. 81

شريفه بنت زاهر بن البارقي. 82

شهد بنت أحمد بن القحطاني. 83

شهد بنت حسن بن محسن القرني. 84

شوق بنت بندر بن فهد المضياني العنزي. 85

عبير بنت حمدي بن الشعيفاني الحربي. 86

عزه بنت صالح بن العتيبي. 87

عفاف بنت عويض بن الشالحي المطيري. 88

عهود بنت عبد اهلل بن سالم العزام. 89

فاطمة موسى جبران النعمي. 90

فاطمه بنت خالد بن عبدالرحمن الغريميل. 91

فاطمه بنت عبدالعزيز بن سعد العمار. 92

فاطمه بنت محمد بن الخنفري القحطاني. 93

فاطمه بنت معاذ الهوساوى. 94

فايزه بشير خمشي العنزي. 95

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية
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فضه بنت خلف بن عامق  العنزى. 96

لطيفه بنت سعد بن عبدالعزيز بن الشيخ. 97

لماء بنت يحي بن غزاوي شراحيلي. 98

لمى بنت عبداهلل محمد الصغير. 99

لولوه بنت ابراهيم بن الجطيلي. 100

ليالي بنت متعب بن الناقي الحربي. 101

مدى بنت سعد العصيمي العتيبي. 102

مدى بنت طالل بن هايف  الشمري. 103

مدى فهد الشمري. 104

مرام بنت عايد بن الهذيلي البقمي. 105

مرام بنت محمد الدوسري. 106

مرام خالد المطيري. 107

مريم ابراهيم الرشيد. 108

مريم بنت حسن بن األحيدب. 109

مريم بنت عبيد بن العصيمي العتيببي. 110

مشاعل بنت نجم بن الخزيم. 111

مالذ بنت حمدان بن أحمد الكنهل. 112

منار معجب سعد  العصيمي العتيبي. 113

منال بنت سعود بن العتيبي. 114

منتهى محمد عياد الحربي. 115

منى بنت عايض بن الدهيمي البقمي. 116

منى محمد سعد الشمراني. 117

منيرة علي المريشد. 118

مها بنت دخنان بن العوفي. 119

ميعاد بنت مهدي بن ناصر العصيمي. 120

ميمونة متعب يحيى كعبي. 121

ناجيه بنت شايخ بن العرابي الحارثي. 122

ناديه بنت فطيس بن محمد الهاجري. 123

نجالء محمد مقبل الحربي. 124

نجود بنت سلمان بن جازي الحربي. 125

ندى بنت ناصر بن القحطاني. 126

ندى محمد عبداهلل آل دلمخ العمري. 127

نهى بنت سلطان شعيفان المقاطي العتيبي. 128

نواعم بنت رجاء بن الحربي. 129

نوره بنت خالد بن الزيد. 130

نوره بنت سعد بن عبدالعزيز السياري. 131

نوره بنت سعود بن الدعجاني العتيبي. 132

نوره بنت فهد بن ضيف اهلل  الحربي. 133

نوف بنت ناجي بن الشلوي الحارثي. 134

هبه يحي جعفر كوري. 135

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية
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هدى بنت معزي بن سعد العضيله المطيري. 136

هيا بنت عبدالكريم بن البريه. 137

هيا بنت عبداهلل بن آل هليمه السبيعي. 138

هيا بنت منور بن مثري الفريجي الرويلي. 139

هياء مشاري ابراهيم الرتيق. 140

هيام حسن سفياني. 141

هيفاء بنت عبدالعزيز بن الحماد. 142

هيله بنت خالد بن السليمي الحربي. 143

وعد احمد عداوي. 144

وعد بنت عيدان بن مفرح العبدلي الفيفي. 145

وفاء فواز دواس الحسني العنزي. 146

كلية المجتمع
البندري دلي سبتي العنزي. 1

تغريد الحميدي  الشمري. 2

حصه احمد الشنيبر. 3

خديجه حمود  العنزي. 4

دانية ابراهيم اكريم. 5

دالل سالم حماد الدوسري. 6

رهف عبداهلل عبدالعزيز المرشد. 7

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ
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رهف عبدالهادي  العمري. 8

ريم بنت راجح بن السبيق البديري المطيري. 9

ريم محمد القحطاني. 10

سميه ناصر  الصانع. 11

شروق عبداهلل  الوعيل. 12

شهد سليمان  القيضى. 13

صالحه بنت شوعي بن حسن راشد مجرشي. 14

عليه عوض  الحربي. 15

عهد عبداهلل السبيعي. 16

غادة منصور الغازي. 17

غاده فرحان  الشمري. 18

فاتن محمد  بن سليم. 19

فاطمة عبدالرحمن  الحوطي. 20

فاطمه عبداهلل أحمد سالم. 21

فوزيه عبداهلل عبدالعزيز الحميضي. 22

مجد حمد  السهلي. 23

مشاعل فرج الشمري. 24

معالي ناصر  الشهراني. 25

منال مشرع  السبيعي. 26

مها محمد  البقمي. 27
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مي أحمد باب سيدي محمود. 28

نجد محمد  الحوشان. 29

والء سامي  الغامدي. 30

أريج براهيم  العتيبي. 31

اثير عبداهلل بن رباح. 32

اميره عبداهلل  الدميخي. 33

بشرى احمد  الزهراني. 34

حبيبه محمد  الزبيران. 35

دنى ابراهيم  السديري. 36

رنيم مفرح حسن الشهري. 37

رهام ماهر سليمان. 38

ريما مساعد  الحربي. 39

ريمه زويد عبدالرحمن البارقي. 40

ريوف محمد  الماضي. 41

ساره ناجي  القحطاني. 42

سوسن سعد  بن داود. 43

شروق عوض ناصر الجمعه. 44

شهد صالح  العمري. 45

فاطمه احمد عبداهلل بن دريهم. 46

فاطمه عبداهلل العقالء. 47

مشاعل عرار  الدوسري. 48

مالك خالد  الخريجي. 49

منار عبداهلل  المطيري. 50

نوف بنت سعود بن ناصر االسمري. 51

نوف هادي حمدان العنزي. 52

هاجر مريخان  العتيبي. 53

هياء عبدالواحد عبدالعزيز النخيالن. 54

وديان حسن  الدوسري. 55

معهد تعليم اللغة العربية بغير 
الناطقات 

لينا حسن علي مراد. 1

نبيهة ظفر جافيد اصغر. 2
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كلية الصيدلة
اسراء علي عبدالعزيز المديهيم. 1

الجوهره عبداهلل منصور الدوح. 2

امجاد نافع بن نويفع الحربي. 3

جميله عابد شاهر المولد. 4

خلود عبدالرحمن عبود العمودي. 5

روان محمد سليمان خورشيد. 6

ريم عبداهلل محمد الكنهل. 7

سمر شجاع محماس الشدادي الحارثي. 8

صابرين مطر عويد الفدعاني العنزي. 9

غدير سليمان منير العمري الحربي. 10

مروه سميح كمال إنجين. 11

مشاعل ابراهيم سعد الغريبي. 12

مالك منصور عبداهلل التركي. 13

نجود علي ابراهيم موسى. 14

نوره عبداهلل محمد الفهيد. 15

نوره عمر بن عيظه بن حيدره. 16

كلية الطب
اسماء طارق قستي. 1

افنان عبداهلل الخرعان. 2

الطاف محمد حسن المعلم. 3

العنود أسامه سليمان الحرقان. 4

العنود يوسف الحميد. 5

الهنوف رشيد بن ناصر البراك. 6

امل محمد حمد العيسى. 7

بشاير عبداهلل زائد ال زايد. 8

بشرى مسلم الصاعدي. 9

تهاني عطاهلل بشير بن هدب الرويلي. 10

حصه هاني عبداهلل الجبير. 11

خلود خالد اللهيبي الحربي. 12

دانة منهل نهاد العجلوني. 13

سكينه احمد عمر السبيعي. 14

سميه محمد الفائز. 15

شهد محمد فرج. 16

ضحى عبد اهلل حسن أبو خمسين. 17

عبير يحي محمد قطان. 18

فاطمه علي حسين الشمالي. 19

قماشه يعقوب يوسف العبيد. 20

لمياء عبدالعزيز الجريسي. 21
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مريم أحمد صالح الغريب. 22

مشاعل حامد عباس الجويد. 23

مالك خالد الجميد. 24

منى علي الصقير. 25

نورة عبد الوهاب الوهابي. 26

نوره محمد العواجي. 27

هياء محمد بن حسن. 28

وئام وليد محمد الحميدي. 29

ود سمير سندى. 30

وعد عبداهلل حسن الزاهر. 31

سمر شجاع محماس الشدادي الحارثي. 32

صابرين مطر عويد الفدعاني العنزي. 33

كلية التمريض
بدور مناور عليان العبدلي المطيري. 1

كلية طب األسنان
االء اسماعيل منصور الشيتي. 1

الجوهره محمد بن عبدالعزيز الزهيري. 2

الجوهره وليد الفرائضي. 3

ايمان عبدالرحمن العمر. 4

بيان سليمان الحيدب. 5

حليمه عدنان سماره. 6

رناد يوسف الرحيمي. 7

روان محمد الكريدا. 8

ريم سامي الجبير. 9

ساره محمد الجارد. 10

عروب احمد البكري. 11

فاطمه سعد الكعيط. 12

فتون علي النفيعي العتيبي. 13

فوز عبدالعزيز الصقعبي. 14

لمى محمد الحيمي. 15

لمياء بنت سامي بن محمد العقيل. 16

ملحه ناصر قبيل ال زيدان القحطاني. 17

منال عبدالملك صالح التميمي. 18

منيره يوسف الرميح. 19

موضي محمد حمود السحيمي القحطاني. 20

ميالف فايز الوقيد. 21

ندى عبدالعزيز المحارب. 22

نوره حازم السويدان. 23
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هديل احمد لقمان عارفين. 24

هيا فهد بن عبدالعزيز الدريب. 25

هيفاء عبدالغفار آل خنين. 26

كلية الصحة وعلوم الحركة
العلوم االشعاعية

حصه بنت حمد بن عبدالرحمن السعران. 1

رفال بنت عبدالعزيز بن عبداهلل المطرودي. 2

ريهام بنت مخلد بن سالم الشالحي المطيري. 3

كوثر بنت أحمد بن محمد خياط. 4

ليلى بنت احمد بن ابراهيم بن سعيد. 5

نوره بنت محمد عبداهلل آل عبداهلل القحطاني. 6

هاجر بنت عوض بن عنايةاهلل السهلي الحربي. 7

وجدان بنت ربيع بن صالح بلحباك. 8

علوم التأهيل

ابتسام بنت ضيف اهلل بريكان العمري الحربى. 1

اميرة بنت عوظه بن ظافر الشهري. 2

انغام بنت عبدالعزيز بن راشد الزنيدى. 3

حنان بنت علي بن أحمد السويري. 4

دالل عبدالواحد عبداهلل بن شحبل. 5

سارة بنت صالح بن سليمان الغنيم. 6

ساره بنت عبدالعزيزبن احمد العليوي. 7

ساره بنت محمد بن عبداهلل السعيد. 8

سلمى بنت حمد بن الموسى. 9

سماء بنت سليمان بن محمد الصبيحي. 10

شذا سعد عبداهلل الضويلع. 11

شروق نادر العتيبي. 12

غادة بدر االسود. 13

فايزه عويضه الركابي العنزي. 14

لجين بنت عصام بن محمد الباز. 15

لمياء بنت عبداهلل بن محمد النغاش الشهري. 16

منال بنت عبداهلل بن عبدالكريم السلمان. 17

مها بنت احمد بن ابوبكر جرفان. 18

نجد بنت عبداهلل بن محمد البابطين. 19

نور بنت محمد بن مساعد الحازمي. 20

نورا سامي علوي بن محمد كردي. 21

نوره بنت مسفر بن علوش القحطاني. 22

هاجر سالم ناجي الغامدي. 23

هاله بنت سهيل بن أحمد الرشود. 24
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هدى بنت متعب بن عواض الصالحي الحربي. 25

هند بنت موسى بن فيصل الروقي العتيبي. 26

وفاء عبيد نغيمش الشمري. 27

علوم الصحة

أثير بنت ناصربن فالح العزه السبيعي. 1

أريج بنت سعود بن السويداء. 2

أسماء بنت سعيد بن محمد آل شعالن القرني. 3

أماني بنت اياد بن عبد اهلل الضويلع. 4

اروى بنت ابراهيم بن اللزام. 5

اسماء بنت محمد حمود الشاطري المطيري. 6

اسماء بنت مصلح بن خويشان العمري الحربى. 7

العنود محمد معافا. 8

الهنوف بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الرشيد. 9

الهنوف عبداهلل محمد المشيخي الزهراني. 10

تغريد بنت سعود بن فرج الفرج. 11

تهليل بنت عبدالعزيزبن الشعيفاني. 12

خلود عبداهلل علي بن محسنه. 13

دانه بنت ناصر بن سعود العيسى. 14

دالل عبدالرحمن الشاعر. 15

رزان عبدالرزاق منصور ابوالحسن. 16

رفا بنت عبدالرحمن بن زيد السويد. 17

روان سعيد علي آل ماطر. 18

روند عبداهلل ناصر الحمود. 19

ريناد بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسيطير. 20

سارا بنت عبدالرحمن بن عيد العيد. 21

ساره بنت عبداهلل بن علي البكري الشهري. 22

سلمى بنت جمال بن عبدالمحسن الفارس. 23

شهد بنت حوفان شبالن بن عبد اهلل الشهري. 24

شهد بنت مشاري بن سلطان الهاجري. 25

شهد بنت مصلح بن خالد العنزي. 26

شوق بنت ساير بن مخلف السبيعي العنزي. 27

غاده بنت محمد بن عبداهلل المشرف. 28

لجين بنت عبداهلل بن علي بن عامر. 29

لولوه بنت فهد بن سليمان الدهيش. 30

ندى بنت ناصر بن سليمان بن دخيل. 31

ندى وائل صادق طه. 32

نوره بنت عبدالرحمن بن مسفر اللويمي. 33

هدى بنت عقيل بن زايد الرجعه الشراري. 34

هال عبداهلل العيسى. 35
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هيا عبد العزيز عبداهلل العجالن. 36

وفاء عبداهلل دخيل اهلل المطيري. 37

أفراح بنت حسين بن عوض الكثيري. 38

اثير بنت منصور بن عبداهلل الراجح. 39

البندري بنت عبداهلل بن يحي ال ناجي. 40

امل بنت مصلح بن العنزي. 41

روان بنت عبدالسالم بن عبدالرحمن العبدان. 42

ريما بنت خالد بن محمد الشعيبي. 43

سديم ابراهيم البريدي. 44

غادة بنت مكي بن محمد زكري. 45

فتون بنت عبدالسالم بن عوض آل مبارك. 46

كادي عبداهلل العمرى الحربي. 47

لجين عبداهلل محمد العمرو. 48

مرام بنت فهدبن العتيبي. 49

مروه بنت علي بن عتيق الغامدي. 50

مشاعل بنت يحي بن مهدي هزازي. 51

منار بنت سليمان بن صالح البركه. 52

ميمونه بنت فهد بن ناصر البرقان. 53

كلية الصحة وعلوم الحركة
أثمان بنت الحميدي بن المطيري. 1

أحالم بنت غزاي بن غازي العصيمي العتيبي. 2

أروى إبراهيم الميمان. 3

أروى سالم النهدي. 4

أسراربنت شاكر بن مساعد العصيمي. 5

أسمهان علي محمد شراحيلي. 6

أصالة بنت هادي بن حسين غروي. 7

أنوار محمد فهد أبوسن الدوسري. 8

إيالف بنت سليمان بن أحمد الطواله. 9

ابتهاج عبدالعزيز عبدالرحمن احمد. 10

ابرار ابراهيم سلمان معدي. 11

ابرار علي محمد. 12

اثير بنت محمد بن علي السلوك الزهراني. 13

اثير بنت مسفر المنبهي. 14

اروى بنت عبدالوهاب بن العنزي. 15

اسماء بنت عبداهلل بن الرحماني البقمي. 16

اشواق عتيق الطريس السهلي. 17

اشواق علي بن عمر العوبثاني. 18

افراح محمد الشمري. 19
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االء بنت صالح بن الشاطري المطيري. 20

االء عقيل الشمالني العنزي. 21

االء فهد البصري. 22

البندري بنت احمد بن محمد العنزي. 23

الجوهرة بنت عبد اهلل بن سعود بن طالب. 24

العنود ابراهيم عبداهلل الفاضل. 25

العنود بنت احمد بن شوعي مجرشي. 26

العنود بنت مانع بن العنزي. 27

العنود خالد محمد الباحوث. 28

العنود محمد حريصي. 29

الهنوف بنت مشعل مفرح العصيمي العتيبي. 30

اماني ابراهيم احمد ال عمر الدرهمي. 31

امتنان فهد حبيب. 32

امجاد منصور الرويجح. 33

امل بنت عبدالرحمن بن الشلوي الحارثي. 34

انوار حمد العنزي. 35

بتول محمد السقاف. 36

بدور بنت عبداهلل بن مطر الرحيمي المطيري. 37

بدور بنت محمد بن محمد البارقي عسيري. 38

بشاير ابراهيم عبداهلل اليوسف. 39

بشاير بنت ابراهيم بن االسمري. 40

بشاير بنت صالح بن المطيري. 41

بشاير بنت علي بن العنزي. 42

بشاير صالح الجبري الخالدي. 43

بشرى بنت عبد اهلل بن الحجي السفياني. 44

تغريد بنت فريح بن العنزي. 45

تغريد بنت هشام بن عبدالقادر برناوي. 46

تهاني سعود الخيبري. 47

جواهر بنت محمد بن مفضي العنزي. 48

جواهر محمد الهرمه الحديدي. 49

جيهان بدر زايد العتيبي. 50

جيهان بنت نواف بن العنزي. 51

حبيبه مختار بن محمد نور فوال. 52

حكيمه عبداهلل الرشيدي. 53

حنان فرحان عبداهلل العنزي. 54

خلود خالد المطيري. 55

دانه بنت خالد بن محمد ال سعيد. 56

دالل بنت أحمد بن صالح الحمود. 57

دالل بنت محمد بن احمد شراحيلي. 58

ديما غزوان المصري. 59
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ديمه بنت خالد السنبل. 60

ذكرى علي النعمي. 61

ربا بنت سعيد عبداهلل الشهري. 62

ربى بنت ساير بن  مخلد الحارثي. 63

رحاب علي عبدالرحمن الروضان. 64

رزان بنت عبدالرحمن بن الزامل. 65

رغد بنت عبداهلل الحماد. 66

رفا بنت ابراهيم بن عبدالعزيز التويجري. 67

رنيم منصور محمد المنصور. 68

رهام بنت عبداهلل بن البليهد. 69

رهف بنت سليمان بن عبدالكريم الرشيد. 70

روابي بنت يحيى بن مساوي المهر. 71

روان بنت علي بن بن ملحه. 72

روان بنت مطر بن هليل العوني الحربي. 73

روز بنت سليمان بن العنزي. 74

ريم بنت عبداهلل بن السبيعي العنزي. 75

ريم بنت مقعد بن النفيعي العتيبي. 76

ريم عبداهلل الدوسري. 77

ريم غرم اللـه البشيري الزهراني. 78

زهره بنت حسن بن كعبي. 79

سارا بنت مبارك بن صالح بن مبارك. 80

سارة سليم عبداهلل السليم. 81

ساره بنت محمد بن الشهراني. 82

ساره سلطان القحطاني. 83

ساميه بنت هالل بن رشيد العنزي. 84

سلمى بنت علي بن آل شقيه القحطاني. 85

سماح بنت مشعل بن الرقاص العتيبي. 86

سيوف بنت سعد بن الحربي. 87

شدى شافي العنزي. 88

شروق أحمد العلوي. 89

شروق بنت صالح بن هزاع المخلفي. 90

شروق بنت علي بن ناوي العنزي. 91

شروق بنت محمد بن السبيعي العنزي. 92

شروق سعد البيشي. 93

شروق فواز السبيعي العنزي. 94

شروق محمد محمود حافظ. 95

شهد بنت فالح بن مبارك الدوسري. 96

شهد بنت مبارك بن عبداهلل ال شريد. 97

شهد عاطف حجي. 98

شوق بنت ماضى بن ال سويدان القحطاني. 99
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شوق خالد حامد الرحيمي المطيري. 100

شيخه بنت سالم بن مجري القحطاني. 101

شيخه بنت سليمان بن الزميع. 102

شيخه جابر بن احمد مجرشي. 103

صالحه بنت احمد بن االحمدي الزهراني. 104

عائشه بنت سليمان بن الجابري. 105

عبير علي احمد  االسمري. 106

عبير مليفي نيتول السبيعي العنزي. 107

عذاري بنت طالب بن الشريفي الشمري. 108

عذاري بنت ناصر بن علي الحربي. 109

عفاف بنت سعيد بن العصيمي العتيبي. 110

عنود شبلي مثقال الشمري. 111

عهود عبداهلل سعود الحزيم. 112

غادة بنت قاعد المقاطي العتيبي. 113

غاده خالد عباس الدغيلبي. 114

غزيل اسحاق بن غشيان. 115

غيداء محمد سعود العريمه. 116

فاتن بنت محسن بن الفي الهذيلي البقمي. 117

فاطمه بنت عبداهلل بن عوضه االسمري. 118

فاطمه بنت علي بن جعفري. 119

فاطمه علي الشريف عسيري. 120

فايزه عياد شمالني العنزي. 121

فهده بنت عبداهلل بن عبيد. 122

فوزيه بنت سعود بن دحم الصبياني. 123

فوزيه بنت فهد بن محمد العمري الحربي. 124

لجين بنت صالح بن آل مطره الغامدي. 125

لجين مجلي السهلي. 126

لطيفه بنت احمد المقيل. 127

لميس أحمد جبلي. 128

لولوه سالم السعد. 129

مارية جميل الغبيوي العتيبي. 130

مدى بنت صالح بن الصالح. 131

مدى خالد الحرابي. 132

مرام بنت حمد بن األدلم العنزي. 133

مرام بنت حمدان بن حميد الشلوي. 134

مرام بنت زبار بن مطلق الشلوي الحارثي. 135

مرام مشاري مناحي السبيعي العنزي. 136

مروه فهد محمد. 137

مريم بنت حسن بن حكمي. 138

مريم مطلق محمد المرشدي العتيبي. 139
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مريم معمر عبدالوهاب دخيل التركي. 140

مزون محمد مساعد التيسان. 141

مشاعل بنت عبداهلل بن العضيله المطيري. 142

مشاعل بنت هادي بن ناصر القحطاني. 143

مشاعل منصور القعود. 144

مالك بنت عيد بن العنزي. 145

مالك سعود النحيت الحربي. 146

مالك عبدالهادي فرج الحيان. 147

منار جابر آل ناعم االسمري. 148

منار فهد ناصر كنيفش الدوسري. 149

منار مهدي الحداد. 150

مناهل بنت خالد بن الفواز. 151

منيرة موسى الربعي. 152

منيره بنت محمد بن عبدالعزيز الشاوي. 153

منيره بنت محمد عبداهلل آل جديع السلولي. 154

منيره علي مفلح آل مهدي القحطاني. 155

مها وديان عوينان فهيد. 156

مهاء بنت فالح بن النفيعي العتيبي. 157

مي بنت أحمد بن مالش العنزي. 158

نجاح حمد آل بشر. 159

نجود بنت راشد الدحداح. 160

نجود بنت عبداالله بن الشمالن. 161

نجوى بنت سعد المدني. 162

نعمه بنت يحي بن هزازي. 163

نهى عبدالعزيز بن عبيد. 164

نور خالد المرعضي الرويلي. 165

نورة بنت إبراهيم بن خالد الدباس. 166

نوره بنت بندر بن الحازمي. 167

نوره بنت سعد بن عبداهلل الحريشي. 168

نوره بنت سعييد بن الرحماني البقمي. 169

نوره بنت عبدالرحمن بن محمد الفايز. 170

نوره بنت عبداهلل بن عبدالرحمن الشايقي. 171

نوره علي الحربي. 172

نوره غازي فهد البرازي السهلي. 173

نوره غانم سعيد الفهري القحطاني. 174

نوف بنت برجس بن الدويش. 175

نوف بنت عايض بن ال مريتع. 176

نوف عزيز متعب المطيري. 177

نوفا بنت خالد بن البنيوسي الحارثي. 178

هاجر بنت عبد العزيز بن سعد العمار. 179
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هاجر عبداهلل الشالحي المطيري. 180

هبه خالد باوارث. 181

هديل بنت سليمان بن نافع الحادثي. 182

هناء بنت سعود بن االحمري. 183

هند بنت خالد بن عبدالعزيز العيبان. 184

هند سعد ماضي القحطاني. 185

هنوف عبداهلل فرج آل مسعود القحطاني. 186

هيفاء بنت سعود بن سعيد الشهراني. 187

هيفاء بنت عبداهلل بن العواد. 188

وهايب حسين عويض العصيمي العتيبي. 189

يسراء سائر دغيليب القوس المرشدي. 190

أفراح عبده قاسم العسيري. 191

اروى بنت ثامر بن بالعال الشهراني. 192

اشواق بنت مبارك بن العاطف. 193

اشواق سعيد الخثعمي. 194

افنان بنت صقر بن شدادي الحارثي. 195

الهنوف بنت محمد بن الخضير. 196

امل خلف حمود العنزي. 197

انوار بنت فرج بن العاطفي القحطاني. 198

بسمه بنت محسن بن المالح العتيبي. 199

بشايربنت عقيل بن الداموكي الرشيدي. 200

جميله بنت نضال بن مصطفى البايض. 201

حصه بنت منصور بن البيوض. 202

رحاب مبارك الغامدي. 203
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روان بنت محمد بن سعود الشمري. 135
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ريم بنت الحميدي بن الروقي العتيبي. 142

ريم بنت خالد بن البداي. 143

ريم بنت خالد بن الشيخ. 144

ريم بنت عبداهلل آل دعيلج. 145

ريم بنت معيض بن عوض العازمي. 146

ريم بنت ناصر بن السنحاني القحطاني. 147

ريم بنت هشام بن صالح الربيعان. 148

ريم بنت وهيطان بن عائض  البقمي. 149

ريم صالح محمد السيف. 150

ريم عادل الرحيلي. 151

ريم عبد اهلل سعيد بن جملول القحطاني. 152

ريم عياد عوض المطيري. 153

ريم محمد الطيار. 154
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ريم محمد يحيى المالكي. 155

ريما خالد العجالن. 156

ريما عبيد بن عبيد. 157

زهره حسين الرباحي المالكي. 158

زهره علي موسى غداف. 159

سارا محمود مصطفى مصطفى. 160

سارة بنت سامر آل العظمة. 161

سارة بنت عبداهلل بن محمد الفوزان. 162

سارة خالد الدخيل. 163

سارة محمد العبدالوهاب. 164

ساره بنت احمد الحامد. 165

ساره بنت تركي بن سعد الصميله. 166

ساره بنت سعد بن عبدالرحمن الشثري. 167

ساره بنت سليمان بن السعد. 168

ساره بنت عبدالحكيم الجبيالن. 169

ساره بنت عبدالعزيز بن محمد الضفيان. 170

ساره بنت عبداللطيف الراكان السوعان. 171

ساره بنت علي بن سالم المبروك. 172

ساره بنت محمد بن الكعبي  العمري. 173

ساره بنت محمد بن براك الوهيبي. 174

ساره دخيل اهلل الحارثي. 175

ساره عبداهلل الهذال. 176

ساره عبدالمحسن ال اسماعيل. 177

ساره فهد الجياشي الحارثي. 178

ساره فهد عبدالرحمن بن راجح العنقري. 179

سحر محمد العصيمي العتيبي. 180

سديم محمد العجالن. 181

سعاد بنت عبدالعزيز بن سمحان. 182

سلطانه بنت عبداهلل بن المولد. 183

سلمى بنت عبد الرحمن سليمان بن عكرش. 184

سماح بنت سعد بن الشالحي المطيري. 185

سماهر بنت عبد الجليل بن الهوساوي. 186

سميه ابراهيم اليحيى. 187

سميه بنت علي بن ال ظافر الشهري. 188

سميه عمران العمراني. 189

سناء فهد عساف العتيبي. 190

سهاد عبدالرحمن غازي المحمدي. 191

سهيله شريف علي الراجحي. 192

سوسن عبدالمنعم صالح العمري. 193

سيرين فوزي االزهري. 194
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شادن عالء محمد بن طالب. 195

شدن بنت غانم بن هادي آل غانم الدوسري. 196

شذى بنت نايف بن منيف المطيري. 197

شذى مجدي محمد سعيد ذوالفقار. 198

شريفة محمد عباس. 199

شهد بنت ابراهيم بن العيبان. 200

شهد بنت حمود بن الغويري. 201

شهد بنت سعود بن عبدالعزيز العمران. 202

شهد بنت عبد الرحمن بن المعارك. 203

شهد بنت عمار بن التويجري. 204

شهد بنت فهد بن العيبان. 205

شهد بنت فيصل بن سعيد آل سعد. 206

شهد بنت مساعد بن حمد المساعد. 207

شهد بنت ناصر بن مضحي العطاهلل. 208

شهد بنت يعن اهلل بن سعيد الغامدي. 209

شهد عبداهلل محمد الشهري. 210

شوق محمد الجابري. 211

شيخه بنت عبد اهلل بن الدوسري. 212

شيخه بنت ناصر بن البكر. 213

شيخه فائز الشيباني. 214

طرفه بنت صالح بن عبداهلل المحبوب. 215

طرفه فهد حيالن. 216

عبير بنت سعد بن محمد بن دخيل. 217

عبير بنت عبدالرحمن بن عبداهلل المالحي. 218

عبير بنت محمد بن زارب  القحطاني. 219

عبير عبداهلل محمد العجمي. 220

عبيربنت فهد بن الضبيب. 221

علياء بنت علي بن مفرح الحنيش عسيري. 222

عهد بنت مشهور المشرافي المطيري. 223

عهد عبد اهلل ابن علي الثوير الشمري. 224

عهود بنت غازي بن مسير العنزي. 225

عهود غازي عبيد المقاطي العتيبي. 226

عهود مبارك محمد الشريف. 227

عواطف بنت عبدالعزيز المزيعل. 228

عواطف بنت محمد بن نادي الحربي. 229

غادة بنت هاني بن الذيبان. 230

غادة علي الشايع. 231

غاده بنت خالد بن العوده. 232

غاده بنت محمد بن الحميد. 233

غاده بنت ناصر بن المقاطي العتيبي. 234
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غاده عبداهلل التوم. 235

غاده فيصل القصيبي. 236

غدير بنت محمد بن الضعيان. 237

غيداء بنت محمد بن ال مانع الشهراني. 238

غيداء سليمان البديوي. 239

غيداء محمد الخليل. 240

غيداء محمد علي حتروش. 241

فاتن بنت عبداهلل بن ابراهيم الريس. 242

فاديه خالد وليد الرفاعي. 243

فاطمة بنت عزيز بن هالل السبيعي. 244

فاطمة عبداهلل فالته. 245

فاطمه بنت جبريل بن جابر حلل. 246

فاطمه بنت سلطان بن حمد العليان. 247

فاطمه بنت عبدالعزيز بن الطاسان. 248

فاطمه بنت علي بن الوهيبي. 249

فاطمه بنت عيسى بن عبداهلل الضفيان. 250

فاطمه بنت ماجد بن محمد أبابطين. 251

فاطمه بنت مديني بن علي البارقي. 252

فاطمه بنت منصور بن مناورالمطيري. 253

فاطمه خالد حمد العليان. 254

فاطمه شوقي عبداهلل محمد. 255

فاطمه عبدالجليل احمد العمري الزهراني. 256

فاطمه عبداللطيف الهوساوي. 257

فاطمه مغربي  عبد اهلل خبراني. 258

فايزة مهدي ناير السبيعي العنزي. 259

فتون بنت احمد العليان. 260

فتون جويد الرويلي. 261

فرح محمد عبدالرحمن السكيري. 262

فريال بنت نوار بن الشالحي المطيري. 263

فهده سعد عبدالعزيز المقيرن. 264

فوزيه بنت شباب بن الغامدي. 265

في بنت عبداهلل بن الشايع. 266

في سليمان الهويريني. 267

في علي شبيب العجرشي القحطاني. 268

لطيفة خالد العمرو. 269

لطيفه بنت ابراهيم بن الغويري. 270

لطيفه بنت عبدالعزيز بن محمد بن عويمر. 271

لطيفه بنت فهد بن شعيل. 272

لطيفه عبداإلله بن خميس. 273

لما بنت عبدالرحمن بن عبداهلل العجالن. 274
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لما بنت علي بن محمد المحيميد. 275

لما بنت فهد بن سليمان الفهد. 276

لمى بنت قاسم بن فهد القاسم. 277

لمى بنت ناصر بن سعد حزيم. 278

لمى بندر البريدي. 279

لمياء بنت عبد اهلل بن محمد الجرباء. 280

لمياء بنت محمد بن عبدالرحمن القحيز. 281

لمياء بنت ناصر بن داود. 282

لمياء مبارك خلف  الدوسري. 283

لميس بنت جوهر بن الراوي الرويلي. 284

لميس عبداهلل حسن الصالح. 285

لولوة بنت عبدالرحمن بن إبراهيم آل مواش. 286

لولوه ابراهيم االقناء. 287

لولوه احمد الصفوق. 288

لولوه بنت خالد بن البطي. 289

لولوه بنت عبداهلل بن حمد الطريمان. 290

ليالي حمود ناصر الشهري. 291

ليلى بنت سالم عبداهلل الشالحي المطيري. 292

ليلى بنت صالح بن البديوني العنزي. 293

ليلى بنت عبد الرحمن القاسم. 294

ليلى محمد حمدان آل حمدان. 295

لينا طالل عبدالرحمن الحجيالن. 296

لينا عبداهلل الالحم. 297

مجد أحمد المهنا. 298

مدى بنت عبداهلل بن الجميعه. 299

مرام بدر سالم باجعيفر. 300

مرام بنت صالح بن عثمان بن عبداهلل الهزاني. 301

مرام فيصل دوخي الغيداني الحربي. 302

مريم خليل السبع. 303

مشاعل احمد السيف. 304

مشاعل بنت عبداهلل بن صالح آل سالم. 305

مشاعل بنت عوض بن الوهبي الحربي. 306

مشاعل ذيب القحطاني. 307

مشاعل عبداهلل محمد الخشيبان. 308

مشاعل عميش سلطان العتيبي. 309

مضاوي محمد عبيد العبيد. 310

مالك بنت ابراهيم بن عبدالرحمن  السبيعي. 311

مالك بنت رافع بن الشهري. 312

مالك بنت عبدالرحمن بن سعد العمري. 313

مالك عبدالعزيز آل مسعود القحطاني. 314
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مالك عبدالعزيز عبداهلل الدعيلج. 315

مالك علي محمد القرني. 316

مالك محمد مبارك السبيعي. 317

ملك مرشد عبداهلل علي. 318

منار بنت خالد بن المقرن. 319

منار بنت محمد بن الحسني الزهراني. 320

منال بنت عبداهلل بن ال زيدان الشهري. 321

منال بنت فيصل بن محمد العرجان. 322

منى بنت دهام بن بن دهام. 323

منى بنت عبدالرحمن بن سليمان الزيد. 324

منى بنت عبداهلل بن سعيد الزهراني. 325

منى بنت فهد بن صالح الحمود. 326

منى بنت محمد بن علي ال سالم القحطاني. 327

منى عبدالعزيز ناصر الزير. 328

منى مشاري حمد المشاري. 329

منيرة ناصر عبدالمحسن القحطاني. 330

منيره محمد الجابر. 331

مها أحمد الزهراني. 332

مها بنت حمد بن الدبيان. 333

مها بنت سلطان بن سبعان العتيبي. 334

مها سعيد المحلسي المطيري. 335

موضي عبداهلل عبدالرحمن الموسى. 336

ميعاد محمد حمد القحطاني. 337

ميمونه بنت فهد بن النحيط. 338

نادية مديني بن علي البارقي. 339

ناله محمد بن زين الدين. 340

نجود بنت سعيد بن جابر العبدلي المالكي. 341

نجود بنت سليمان بن محمد  الخليوي. 342

نجود بنت صالح بن رشيد. 343

نداء بنت مرزوق بن العتيبي. 344

ندى بنت عبداهلل بن النازلي الشهري. 345

ندى ناصر احمد جعبل. 346

نهى سليمان المطلق. 347

نوال بنت سالم بن آل وافي الغامدي. 348

نوال بنت عبداهلل بن محمد المرحوم. 349

نوال بنت عبداهلل بن مسلط البقمي. 350

نورة خالد العبود الداعج. 351

نوره بنت ثامر بن الشكره الدوسري. 352

نوره بنت سعود مرزوق ابو حريبه المرشدي. 353

نوره بنت سلطان بن صعيقرالحمادي. 354
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نوره بنت فيحان بن ناهس المقاطي. 355

نوره بنت محمد بن العتيبي. 356

نوره بنت موسى بن ابراهيم الفارس. 357

نوره راشد الغانم. 358

نوره سحيم فالح السبيعي. 359

نوره سعود محمد العتيبي. 360

نوره عبداهلل علي آل اسماعيل. 361

نوره فهد الكنهل. 362

نوره محي الشهري. 363

نوره هباس ال حوفان القحطاني. 364

نوف اللميع ابوثنين السبيعي. 365

نوف بنت علي بن السلطان. 366

نوف بنت مطلق بن المقاطي العتيبي. 367

نوف عبد اهلل بن علي حمد الصقيه. 368

نوف عبدالرحمن الحميد. 369

نوف عبداهلل عبدالرحمن الماضي. 370

نوف فهمي القحطاني. 371

نوف ماجد عبداهلل الماجد. 372

نوف يوسف حمد الصالحي. 373

هاجر سليمان شداد المهيمزي الرشيدي. 374

هاجر عبداهلل الكثيري. 375

هبةاهلل موفق الصوراني. 376

هتون ابراهيم الغفيلي. 377

هدى ماجد صقر الميموني المطيري. 378

هديل بنت سعد بن فهد النخيالني. 379

هديل بنت عبد اهلل بن زيد آل خثالن. 380

هديل صالح عبداهلل الحمدان. 381

هال بنت عبدالعزيز بن محمد المزيد. 382

هند أحمد المعلم. 383

هند نائف القحطاني. 384

هيا بنت عيسى بن عثمان العويس. 385

هيا عبدالرحمن الهزاع. 386

هيا فهد الشعيبي. 387

هياء بنت عبدالعزيز بن عبداهلل ال فواز. 388

هياء بنت محمد بن مزعل الشامري العجمي. 389

هيفاء فالح سليمان العنزي. 390

هيله بنت علي بن الشعيبي. 391

هيله بنت منصور بن عبداهلل البرغش. 392

وجدان سليمان عبد اهلل الحيدر. 393

ورود علي اليابسي المطيري. 394
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وضحى بنت محمد بن فالح الدوسري. 395

وضحى محمد الدريبي العريفي. 396

وعد بنت حمد بن الرشيدان. 397

وعد عبد اهلل ابن علي الثوير الشمري. 398

وفاء بنت صبر بن الرحيمي المطيري. 399

وفاء بنت فهد بن الحميدان. 400

وفاء سالم خليف الشمري. 401

ياسمين بنت عبدالرحمن بن  سعود ال رشود. 402

ياسمين سعود شامان السبيعي العنزي. 403

ياسمين علي المصعبي. 404

ياسمين علي عاشور. 405

أبرار بنت عبداهلل بن إبراهيم الراشد. 406

أسماء يحي عواجي. 407

ابتسام احمد محنشي. 408

ابتسام سعد سعيد رثوان. 409

ابتهاج بنت ماجد السريع. 410

ابتهال احمد مستور الزهراني. 411

اثير بنت عبداهلل بن المجحدي الشمري. 412

اروى بنت مهدي بن القالدي الرشيدي. 413

اريج احمد خيراهلل. 414

اسراء عابد مطلق الرشيدي. 415

اميره بنت مجاهد بن مشبري. 416

ايمان بنت راشد بن الحارثي. 417

بدريه محمد العتيبي. 418

بسمه بنت بخيت بن نفل الدوسري. 419

بشائر راشد بن سعيدان. 420

جنه بنت عبداالله بن الحبابي. 421

حصة بنت عبداهلل بن المحمدي السبيعي. 422

حصه بنت خالد بن ابوشايع. 423

رؤى عوضه غرم الغامدي. 424

رحاب مريبد المغيري العتيبي. 425

رزان  بنت خالد بن الدبيان. 426

رنيم بنت محمد بن السمحان الشمري. 427

رهف بنت خالد بن العطاوي. 428

روابي عبداهلل الحلفي المطيري. 429

ريما بنت عبداهلل بن صالح السنين. 430

ساره بنت يوسف بن زيد النخيالن. 431

ساره موسى عبد اهلل ال اسماعيل. 432

سمية بنت سفر بن مستور الشهراني. 433

شهد بنت سعد بن غرم اهلل  الغامدي. 434
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طرفه محمد الحمدان. 435

عبير بنت دايل بن الدايل. 436

عبير عبداللطيف عبداهلل العبيد. 437

عفراء بنت فهد بن العفاري. 438

غيداء سعد العبيدي. 439

فاطمة بنت دحام بن محسن الشمري. 440

لمياء بنت ناصر بن العتيبي. 441

ليالي حماد إبراهيم الحماد. 442

ليلى بنت فهد بن المضياني العنزي. 443

مريم بنت ناصر بن سعد القبانى. 444

مشاعل بنت سعد بن الشلوي. 445

مالك بنت مرزوق بن داخل السحيمي المطيري. 446

منار سامر مشعل السناري. 447

منال بنت محمد بن عبدالرحمن البريدي. 448

مها محمد العبدالعالي. 449

مي فهد بن مزعل. 450

نوره بنت سطام بن عبدالعزيز بن  نفيسه. 451

نوره بنت محمد بن ناصر النشمي. 452

نوف بنت حسن بن إبراهيم  ميال. 453

نوف بنت حمد بن مانع ال سالم. 454

هند خليف عبيد الحربي. 455

كلية التربية
مناهج وطرق التدريس 

اميره جبر عبداهلل بن محمد الدليالن. 1

بدور بدر مساعد الذيابي العتيبي. 2

حنين يحيى ابراهيم مصيري. 3

سلطانة جريس غايب آل بريك. 4

سمية عطيه قريطع السبيعي العنزي. 5

منال سعيد سليم المنهالي. 6

نوره سليمان محمد الصبيحي. 7

نوره علي عبدالعزيز الصويلح. 8

أريج عبداهلل سالم ال جرمان القحطاني. 9

أالء احمد شايع الغامدي. 10

أمل عبد اهلل محمد العريفي. 11

ابتهال علي عبد اهلل الكبسي. 12

ابتهال منصور الخطيب. 13

ابرار مصلح المهيمزي الرشيدي. 14

الجوهره محمد عبدالعزيز بن منصور. 15

العنود بداح مذكر الشهراني. 16
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العنود سليمان القرشي المالكي. 17

امجاد تركي معزي بن فهيد العصيمي. 18

امجاد سراح الكويكبي الرويلي. 19

حنان محمد سليمان النفيعي العتيبي. 20

خلود محمد حمدان الشهري. 21

دالل عبدالعزيز ناصر القعود. 22

دنا علي محمد العواد. 23

رزان بريم جعيب السبيعي العنزي. 24

روان محمد مطر الدوسري. 25

ساره جمال غريب الراشد. 26

ساره حمد عبداهلل الناصر. 27

عهود قناص فنغيش الخليل الشمري. 28

غاده بنت عيد بن عويد الحربي. 29

فاطمه سعيد نومان العنزي. 30

منال عبد اهلل مبارك الجوير. 31

منى حسين خبراني. 32

منى شباب السميي البقمي. 33

منيره حزام الحميداني. 34

مها علي مسفر الرويلي. 35

نجود ناصر خالد مسلم الخراصي العتيبي. 36

نوره عبيد حنس العصيمي العتيبي. 37

نوف عماش الظويفرى المطيري. 38

هنوف سالم أسعد أشرف. 39

هيفاء ابراهيم حمود بن جميعه. 40

التربية الخاصة

أمل بنت معضد بن محمد الشامري العجمي. 1

اسماء بنت علي بن ذيب ال مهدي القحطاني. 2

الجازي سعيد العايذي القحطاني. 3

الهنوف بنت حماد بن صالح الظاهرى. 4

امال تركي الدوسري. 5

اماني خلف قيصوم العنزي. 6

امجاد بنت عبداهلل بن المسلم. 7

بدريه بنت براك بن الشيباني العتيبي. 8

خلود هذال الشيباني العتيبي. 9

خوله خلف عبداهلل آل سليمان. 10

ديمه خالد العصيمى العتيبى. 11

ربى شائع شاهر الشدادي الحربي. 12

رنا بنت ناصر بن بن بيهان. 13

روان بنت عبداهلل بن ال موسى الدوسري. 14
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ساره بنت حسين بن  الشهراني. 15

ساره محمد عبداهلل الجبر. 16

شريفه سعيد قنطاش. 17

عائشه خالد أمين الصبري. 18

عبير بنت عبد المجيد بن الحربي. 19

لمى زيد آل زيد. 20

مزون بنت صقر بن سعيد العوني المطيري. 21

مشاعل فيصل بن شويه. 22

مالك بنت عبد اهلل بن سعد العجالن. 23

ميعاد علي سعيد القحطاني. 24

نجد بنت سطام بن المرشدي العتيبي. 25

نجالء بنت سعد بن صالح السهلي. 26

نجود بنت فالح بن ناصر الحربي. 27

نداء بنت ناجي بن هجرسي. 28

ندى بنت محمد بن فهاد الرحماني البقمي. 29

ندى عبداهلل إبراهيم التميمي. 30

نورة بنت مطلق بن قزعان العتيبي. 31

نوره عبدالوهاب بن ياسر. 32

نوره فهد الشمري. 33

نوره محمد بن مطرب. 34

نوف سعدي سالم العتيبي. 35

نوف عبد الرحمن الحربي. 36

نوف محمد علي الزهراني. 37

هديل فهد الرعوجي. 38

هياء احمد السميح. 39

هياء بنت مبارك بن سعد المواش الدوسري. 40

هيفاء عبداهلل محمد الغيهب. 41

وجدان محمد بن احمد الحزيمي. 42

الطفولة المبكرة

آالء محمد عبد اهلل عبدالعزيز العويدان. 1

أسماء بنت علي بن ناصرالضفيان. 2

أماني بنت سليمان بن عبدالعزيز السويد. 3

أماني بنت عبيد بن عويضه الحربي. 4

أماني بنت محمد بن فاضل العمري. 5

أمل بنت بند بن الدغيلبي العتيبي. 6

أمل بنت حمد البريدي. 7

اروى بنت سالم ابن ال هيال الشمراني. 8

اريج بنت محمد الثابتي الشهري. 9

اريج بنت مطر المغيري العتيبي. 10
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اسياء حسن بن محمد هزازي. 11

افراح بنت حسن بن آل عياش المنتشري. 12

الجوهرة حمدان غضيان السويدي الشمري. 13

الجوهره بنت سعد بن بن داوود. 14

الجوهره خالد محمد آل عويس. 15

العنود بنت سليمان بن بن عمير. 16

العنود بنت مشاري بن مساعد السلمان. 17

العنود عبدالعزيز عبدالرحمن اليعيش. 18

الهنوف ابراهيم المطوع. 19

الهنوف عبد اهلل صالح الناصر. 20

ام كلثوم فهد مرجع ال حابس. 21

امجاد بنت فهد بن سالم السويلم. 22

امجاد بنت محمد بن البجادي. 23

امجاد علي عبدالعزيز بن ناحل. 24

ايمان بنت ظافر بن علي ال شلوان. 25

بدريه بنت دوجان بن دغيمان المخلفي الحربي. 26

بدريه بنت هزاع بن خلف الصقري العنزي. 27

بدور بنت جربوع بن كياد العنزي. 28

بشاير بنت سعد بن فهد العريدي. 29

بشاير بنت سعود بن حمود ال زايد السهلي. 30

بشاير بنت محمد بن فالح العمري الحربي. 31

بشاير ضيدان المرشدي العتيبي. 32

بشرى بنت خالد بن الخضير. 33

تهاني بنت عواد بن العنزي. 34

تهاني علي معيوف المجرمي الفريجي . 35

الرويلي

جازا بنت فراج بن محمد السحيمي القحطاني. 36

حبيبه فارس العتيبي. 37

حنان بنت عبداهلل العلوي الحربي. 38

حنان حمد النهدي. 39

حنان فرحان بن عبيد العنزي. 40

حنان مشعان خلف الشمري. 41

خلود ابراهيم عبدالرحمن عسيري. 42

خلود بنت سويلم بن السويلم. 43

خلود بنت طالل بن الديري العتيبي. 44

دالل معصم عبداهلل القريشي السبيعي. 45

دليل محمد مطلق ال عليان القحطاني. 46

ديمه عبدالكريم ابراهيم الهويمل. 47

ذروة ظافر سعيد آل سالم األحمري. 48

ذكرى ظافر عبيد آل بطي الدوسري. 49
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ربى بنت حمود بن ابراهيم السليم. 50

رحاب بنت محمد بن سالم المخلفي. 51

رحاب بنت نشمي سعيدان الشيباني العتيبي. 52

رحاب غصاب الشالحي المطيري. 53

ردينه بنت علي بن آل سلطان القحطاني. 54

رزان بنت ناصر الروقي القحطاني. 55

رزان عبدالرحمن الغريب. 56

روابي بنت محمد بن الدعجاني العتيبي. 57

روابي عبداهلل سعد الماضي. 58

روان بنت محمد بن علي ال سالم القحطاني. 59

روان عبداهلل الحرير. 60

روان محمد العامري السبيعي. 61

روان ناصر حسين السهلي. 62

ريم بنت سعد بن القحطاني. 63

ريم بنت هدي بن راشد العمري الحربي. 64

ريم سعود الحربي. 65

ريم محمد ناصر القحطاني. 66

ريما بنت عثمان بن صالح المزيد. 67

ريوف عبدالعزيز الدخيل. 68

زينه بنت عثمان بن البكري الشهري. 69

سارة بنت فواز بن عوض الدلبحي. 70

ساره بنت سعد بن القحطاني. 71

ساره بنت شايع سعود بن شايع. 72

ساره عبدالرحمن المزيعل. 73

ساره محمد حمود السحيباني. 74

ساره محمد عبدالعزيز الحالفي. 75

ساره موسى عبداهلل الكلثم. 76

سحر بدر الزغروري. 77

سديم بنت عبداهلل بن محمد السليمان. 78

سالمه غانم يحي حكمي  الفيفي. 79

سلطانه بنت البشري بن مناحي العنزي. 80

شادن ابراهيم الشتوي. 81

شروق بنت سالم الزهراني. 82

شروق بنت سعد بن الفريدي. 83

شروق بنت سعود بن الظهيري السهلي. 84

شروق بنت مشعل ابن عبدلي العتيبي. 85

شريفة سعد بن سعيد. 86

شهد بنت ابراهيم بن الضويان. 87

شهد خالد عبدالرحمن الحميد. 88

شهد عبدالعزيز صالح الشنيفي. 89

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ



الخريجات للعام 1439/1438هـ
196

شوق بنت محمد بن عبدالرحمن الخضيري. 90

شوق عبدالعزيز حديجان. 91

شوق عبدالكريم عبداهلل المزيرعي. 92

شيخه بنت عبدالرحمن بن ال خميسه. 93

عائشة بنت سالم بن مبارك العوبثاني. 94

عائشة بنت عبداهلل بن حسن األسمري. 95

عائشه فيصل الحميد العتيبي. 96

عواطف عبد اهلل شاهر الفريدي الحربي. 97

غاده محمد ابراهيم السياري. 98

غالء محمد العتيق. 99

فاديه بنت رجا بن الهجله المطيري. 100

فاطمة بنت صالح بن عبداهلل بن طالب. 101

فاطمة بنت محمد بن عوض المطيري. 102

فاطمه بنت ابراهيم بن المسلم. 103

فاطمه بنت عبدالرحمن بن البارقي. 104

فاطمه بنت عبداهلل بن بن شهيل. 105

فاطمه بنت فهد بن محمد الشرمي الهاجري. 106

فاطمه بنت محمد مساوي عاتي. 107

فاطمه دخيل اهلل الجعفري العنزي. 108

فوزيه بنت سعد بن بن جبهان. 109

لطيفه زيد صقر البكران. 110

لطيفه علي عسيري. 111

لطيفه محمد الشريمي. 112

لما علي الشمري. 113

لمى بنت سعيد آل نبهان العمري. 114

لمى بنت فازع بن الهجله المطيري. 115

لمياء فهد ناصر المناع. 116

ليلى ناصر فالح السبيعي. 117

مدى ابراهيم محمد الحسن. 118

مرام سعيد ال سعيد الغامدي. 119

مرام عبداهلل جازي السبيعي. 120

مرام مجول المالح العتيبي. 121

مشاعل بنت صالح بن العنزي. 122

مشاعل بنت عبداهلل خضران عبداهلل الزهراني. 123

مشاعل بنت مسهوج  بن حوران  العنزي. 124

مشاعل بنت مفلح بن معجب العجالين. 125

معالي بنت فهد بن النفيعي العتيبي. 126

مالك صالح الغيالن. 127

مناهل محمد عبدالمحسن البديوي. 128

مناهل هاجد حمدان العتيبي. 129
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منى حسن عوض بن حسن المعربي الشهري. 130

منيرة عبدالرحمن التركي. 131

منيره سليمان محمد الحسينان. 132

منيره عبدالرحمن محمد الشعالن. 133

مها محمد آل الشايب. 134

موضي سعيد حمد القحطاني. 135

موضي مصلح العنزي. 136

ميعاد علي العسيري. 137

نادرين محمد الصعب الشمري. 138

نجود بنت ناصر بن ثويني. 139

نجود ضيف اهلل كبيشان الحنتوشي العتيبي. 140

ندى مريح القحطاني. 141

نوال بنت ظافر بن آل سالم. 142

نوال سالم محمد ال مانع الشهري. 143

نوره بنت حبيب بن الوثيري العنزي. 144

نوره بنت سعيد بن ناصر المالهبه الشهراني. 145

نوره بنت شجاع بن المطيري. 146

نوره بنت يحي بن قصادي. 147

نوره عبداهلل اباالخيل. 148

نوف خليف المطيري. 149

نوف عبدالعزيز الحربي. 150

نوير خلف العنزي. 151

نوير عياده فضي الرشيدي. 152

هاجر بنت ابراهيم بن ال ابراهيم. 153

هند عبدالقادر أحمد الحسن. 154

هيا بنت علي بن الزير. 155

هياء سليمان ناصر الفصام. 156

هيفاء حمد عبدالحكيم الدعيج. 157

وجدان بنت سعيد بن فاضل ال فضيل. 158

وجدان عبدالعزيز سالم آل رشيد اليامي. 159

وداد نائف المطيري. 160

وفاء بنت سيف بن عبده عواجي. 161

وفاء سليمان العيساوي. 162

والء بنت فرج بن ناصر ال مطلق. 163

والء علي طائل الرحيمي المطيري. 164

يسرى علي سعيد الشهري. 165

علم النفس

أروى عبد العزيز ناصر بن دليلة. 1

أريج سعيد آل مرعي. 2
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أفراح صالح الضيط العتيبي. 3

أفنان عبداهلل الزهراني. 4

أماني بنت يوسف بن محمد العتيق. 5

أمل بنت الفي بن فهيم الشعباني. 6

ابتسام عبدالعزيز سلطان المالكي. 7

اثير بنت راجح بن مخلد الشمري. 8

اثير بنت علي بن العبدلي المالكي. 9

اروى بنت محمد بن الذروي. 10

اروى عباد موسى الحرابي. 11

اسماء عايض مريع  القحطاني. 12

اسماء مصطفى عيسى حسناوي. 13

اشواق فهد الدعجاني. 14

اشواق محمد صالح عياشي. 15

افراح بنت صالح بن سعيد القحطاني. 16

افنان عبد اهلل جمعان آل بن مسافر الغامدي. 17

افنان بنت يحيى آل ابو مسامع القحطاني. 18

العنود بنت عبداهلل بن عبدالرحمن المليفي. 19

الهنوف بنت محمد بن عبداهلل العبود. 20

الهنوف سعود المطرفي. 21

الهنوف عبدالرحمن المقاطي. 22

الهنوف فرحان مخيمر السليمي الحربي. 23

اماني بنت شعبان بن علي الغامدي. 24

اماني عبدالعزيز حمود الدخيل. 25

اماني محمد التريباني الشمري. 26

امل بنت ابراهيم بن عبدالرحمن الحصيني. 27

امل بنت مقبل بن كميهان الدهمشي. 28

انوار بنت ماجد بن الدلبحي العتيبي. 29

انوار حميدي الفدعاني العنزي. 30

انوار سلمان آل جعيدان. 31

ايثار علي عريشي. 32

بدريه بنت سالم بن الغنامي العتيبي. 33

بدريه سعود حربي الحريبي. 34

بشائر حسن الصفيان. 35

بشاير احمد حمعان آل قميدي الغامدي. 36

بشاير عبدالرحمن ناصرالفيروز. 37

بنان بنت عبدالرحمن المحسن. 38

تغريد بنت خالد بن السويدي السبيعي. 39

تهاني عائض العتيبي. 40

ثناء سليمان العواجي. 41

جواهر فهد ثقل الشيباني. 42
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حصه بنت تركي بن عبداهلل آل عبدالجبار. 43

حصه بنت عبدالعزيز بن التركي. 44

حصه بنت محمد بن تركي الشيباني العتيبي. 45

حصه بنت نامي بن زويد المطيري. 46

حنان بنت عيد بن حاجر الحربي. 47

حنان عايض العتيبي. 48

خلود بنت سالم بن البقمي. 49

خلود خالد محمد المنيعير. 50

دانه محمد الفداء. 51

دينا بنت عبداهلل بن شلهوب. 52

ذكرى بنت بداح بن العنزي. 53

رؤد بنت رائد بن السليمان. 54

رحاب احمد عبدالرحمن العمير. 55

رفيعه جبر بن سيف السبيعي. 56

رنا بنت علي بن فيصل الزهراني. 57

رنا فيصل الغامدي. 58

رنيم بنت خالد بن صالح الهويريني. 59

رهف اسامه العلوان. 60

رهف بنت عبداهلل سعيد آل ربحان الشهراني. 61

رهف سلطان عبداهلل السويد. 62

روان بنت سلمان بن شبيب العتيبي. 63

روان فهد عبدالكريم العبدالكريم. 64

روز بنت عبداهلل بن عازب الزهراني. 65

ريم بنت ابراهيم بن عيسى  الذروي. 66

ريم بنت سعد بن المحلفي السهلي. 67

ريم بنت طالل ناصر الطوب. 68

ريهام صالح ال حريش الهاجري. 69

ريهام مغير صلبي العنزي. 70

ساره احمد حمزه المعلم. 71

ساره بنت حمد بن العبدالرزاق. 72

ساره بنت شبيب بن الغييثي الدوسري. 73

ساره بنت علي بن عبداهلل آل رايان البارقي. 74

ساره بنت متعب بن العصيمي. 75

ساره بنت محمد عبدالعزيز الحميدي البقمي. 76

ساره ربيعان مسعود الرحماني البقمي. 77

ساره طارق طرابزوني. 78

ساره عبدالرحمن المزيني. 79

سعده علي عشوي العنزي. 80

شهد بنت ابراهيم بن صالح العقيل. 81

شهد بنت عمر بن ال خبيزان الراشدي. 82
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شوق بنت محمد بن السبيعي. 83

شيخه بنت فهد بن ال دعيبان القحطاني. 84

شيخه بنت محمد المناصير الشمري. 85

شيمه بنت حمد بن عايض الشدادي الحارثي. 86

صيته سلطان عبدالعزيز الشبيب. 87

عائشه يسلم كومان. 88

عبير بنت محمد بن المالكي. 89

عبير سعد  داود بن داود. 90

عهد فهد الغرير السبيعي. 91

عهد مسلم عبداهلل السبيعي. 92

غادة سعيد محمد الحربي. 93

غاده بنت مبارك بن محمد العجمي. 94

غاده بنت محمد بن العماني السبيعي. 95

فاتن بنت سعود بن العوني المطيري. 96

فاطمة خالد الدواد. 97

فاطمة موسى كمارا. 98

فاطمه بنت عوض بن مصلح الحربي. 99

فاطمه سعيد هالبي. 100

فاطمه عبدالفتاح حاجب. 101

فوزيه بنت ابراهيم بن اللحمان الشهري. 102

فوزيه سعد طويلع العتيبي. 103

فوزيه عبدالخالق عوض آل علي القرني. 104

لطيفة بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الباتلي. 105

لطيفه بنت ناصر بن الثاقب. 106

لمى بنت فهد بن أحمد بن سنان. 107

لمياء سلمان العثمان. 108

ليلى بنت حمد بن عايض الشدادي الحارثي. 109

ماجده بنت غانم بن عايض القحطاني. 110

مرام براك عبدالرحمن العتيبي. 111

مرام محمد العمري. 112

مريم بنت حمود بن عبداهلل الخالدي. 113

مشاعل بنت مسفر بن صمان آل فايع. 114

معالي بنت الفي  المطيري. 115

مالك رافع الشهري. 116

منار بنت منصور بن سعيد. 117

منيره بنت عمر بن القزاز. 118

منيره بنت فهد بن ناصر بن سعيدان. 119

منيره بنت مسفر بن سفر المغيري العتيبي. 120

مها حجاب العميان العجمي. 121

موضى بنت ناصر بن عبدالعزيز الموسى. 122
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نايفه عيد محمد البقمي. 123

نجود بنت فهيد بن الرحيمي المطيري. 124

ندى بنت حمد بن هزاع الهزاع. 125

ندى عبداهلل ابراهيم الهطالني. 126

نسرين بنت بندر بن الحربي. 127

نوال بنت معدي بن المقاطي العتيبي. 128

نوال محمد حمود الشيباني. 129

نورا بنت وليد بن الكليب. 130

نوره بنت جاسر بن الماضي. 131

نوره بنت حمد بن الكنعاني. 132

نوره بنت سعود بن عبدالعزيز العثمان. 133

نوره بنت عامر بن المرغاني السبيعي. 134

نوره بنت عبيسان بن حزام المقاطي العتيبي. 135

نوره بنت فهد عبداهلل ال مشاوي الشهراني. 136

نوره بنت محمد الرقيبه. 137

نوره خالد محمد الرميح. 138

نوره عوض سالمه الحربي. 139

نوره هادي لبيد القحطاني. 140

نوف بنت عبداهلل بن يحي القباع. 141

نوف عبدالمحسن المقرن. 142

نوف فيحان شباب البقمي. 143

نوف فيصل سعود العتيبي. 144

هتون بنت سالم بن أشرف. 145

هديل حمود غافل العازمي. 146

هال بنت خالد بن سعد القباني. 147

هناء عثمان محمد الشهري. 148

هند بنت غازي بن المقاطي العتيبي. 149

هيا خضر العصيمي. 150

هيا مثيب دغيم السبيعي. 151

وجدان بنت حمد بن محمد الخيال. 152

وضحى عايض عيد الصقيعات القحطاني. 153

وعد بنت سعود صنهات الدعجاني العتيبي. 154

وعد بنت مصلح الحربي. 155

يارا بنت محمد ال غريس القحطاني. 156

كلية اآلداب
التاريخ

مجد عايد سعود المطرفي. 1

العنود احمد عبد اهلل الدويش. 2

شفياء محمد مفلح القحطاني. 3
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الجغرافيا

العنود احمد عبد اهلل الدويش. 1

شفياء محمد مفلح القحطاني. 2

الدراسات االسالمية

اريج محمد هديبان الميزاني المطيري. 1

اصايل فهد سليمان الرماح. 2

الجوهره حسين فهيد العرجاني. 3

العنود نمر فازع العتيبي. 4

امل ناصر عبد اهلل الزهراني. 5

تحرير عويد جرهود العنزي. 6

تغريد خالد عبد اهلل الوثالن. 7

تهاني ثاني فنيسان الشمري. 8

حصه صالح عبداهلل السالم. 9

حصه فرج محمد القحطاني. 10

خلود علي احمد الشهري. 11

دانيه بنت عبد اهلل حسن الزهراني. 12

دالل اسعد احمد حدادي. 13

رحيمه  ريمو. 14

سارة محيمد عطية المفرجي. 15

فاطمه  مباي. 16

فلوه محمد عبد اهلل القحطاني. 17

منال علي طليحان الشمري. 18

مها احمد ابراهيم السليمان. 19

مها عايض ضاوي العتيبي. 20

موضي سعود عبيد الحفري. 21

نجد هذال حجاب القحطاني. 22

نهله عبد العزيز حميدان الحميدان. 23

نوال سياف محمد القحطاني. 24

نوال محيميد غافل الشيباني. 25

نوره عطيه احمد الثقفي. 26

نوره مريف محمد الدوسري. 27

نوف عبد الرحمن علي الفايز. 28

هوازن عبد اهلل عبد الرحمن عمار. 29

أشواق مساعد العويد. 30

أمجاد بنت فالح بن آل شبوه القحطاني. 31

اسماء خلف غوينم حمود المخلفي الحربي. 32

اسماء بنت طارق بن بن طالب. 33

اشواق بنت مطلق بن الشيباني. 34

افنان احمد بن محسن زعكان. 35
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افنان بجاد الثبيتي. 36

البتول بنت علي الموسى. 37

العنود سعيد منصور السبيعي. 38

المزون بنت خالد بن الملحم. 39

الهنوف احمد حلوي شراحيلي. 40

امجاد بنت محمد بن ابراهيم الخضير. 41

امل بنت يحيى بن سعيد آل معايل القحطاني. 42

ايمان بنت حيان بن حريصي. 43

بشاير بنت عوض بن عويض المطيري. 44

بشاير عبدالعزيز الدوخي. 45

تغريد صالح الحربي. 46

تغريد محمد العتيبي. 47

جارية حامد صو. 48

جواهر بنت مسفر بن الشيباني. 49

جواهر بنت يحيى بن علي شراحيلي. 50

حنان بنت عبداهلل بن سعد بن منيع. 51

خلود بنت عبداهلل بن المحلفي السهلي. 52

دالل بنت رياض بن إبراهيم الطيار. 53

رقيه بنت محمد بن عبدالمحسن المانع. 54

رنا بنت طالل بن مالك السعدون. 55

رهام يحي علي  الحمود الغامدي. 56

ريم بنت باتل بن غنيم القحطاني. 57

ريهام بنت ابرهيم بن المعيي. 58

زهره بنت عوض بن الحيائى. 59

ساره بنت خالد بن سعد العريفي. 60

ساره بنت عبدالعزيز بن ابراهيم اليحياء. 61

ساره بنت محمد بن الشاوي الفدعاني العنزي. 62

سهى عبد اهلل ال سهتول الغامدي. 63

شروق علي ربيعان الرشيدي. 64

شهد بنت عبدالملك بن عبدالرحمن الحربي. 65

شهد عبداهلل صالح الخوير. 66

شوق بنت محمد بن الطاسان. 67

ضحا بنت سلطان بن الروقي العتيبي. 68

عبير بنت غالي بن الجابري. 69

عليا بنت فهد بن الوبير العجمي. 70

غاليه فرحان الحربي. 71

غاليه مسلط محمد االكلبي. 72

غديربنت عبدالرحمن بن فهد ال حمدان. 73

مرام بنت عبداهلل بن العلياني. 74

مريم بنت ثامر بن دخيل اهلل الحربي. 75
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مريم بنت قبالن بن مسفر البيشي. 76

مها بنت فالح بن الحربي. 77

ندى بنت حمد بن الهندي العماري. 78

نوره بنت بندر بن بن شويه السبيعي. 79

نوره بنت حماد بن الحماد. 80

نوره عبدالرحمن المهنا. 81

نوره عوظه ال عبيد الغامدي. 82

هاله بنت علي بن عبدالقادر الزهراني. 83

هال عبداهلل سعيد الحقباني. 84

هند محمد عبداهلل السبيعي. 85

هياء بنت ضاوي بن السهلي. 86

وجدان بنت ادريس بن محنش. 87

اللغة العربية

امل بجاد سجدي الخنفري القحطان. 1

امل عبد اهلل سليمان  الغنام. 2

ايمان علي مزهر آل مزهر القرني. 3

رغد عبد اهلل حمد الوتيد. 4

روان ابراهيم الزبن. 5

زينب خيران نادي الرشيدي. 6

صفيه عبد اهلل سعد الضياف. 7

غاده محمد ابراهيم العقل. 8

فاطمه عبد اهلل عبد العزيز محيش. 9

نوف مفلح غانم القحطاني. 10

أفنان محمد عبدالرحمن العيسى. 11

أمل بنت فهد بن عبدالكريم بن طواله. 12

العنود بنت صالح السمهري. 13

العنود سامي عبدالعزيز العمار. 14

الهنوف بنت صالح بن الشامري العجمي. 15

الهنوف بنت محمد بن التويمي. 16

الهنوف بنت مفلح بن الحربي. 17

انتصار بنت نائف بن هاجد اليابسي المطيري. 18

حصة حمود محمد الشيباني. 19

ربى بنت خالد بن بن معيلي. 20

روان علي المسعد. 21

ساره عبد االله عبدالرحمن الباحوث. 22

شهد حسن البيشي. 23

طيف بنت علي أحمد نصار. 24

منال بنت عواد بن جليل الحربي. 25

مها بنت حمد بن محمد المطيري. 26

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ



الخريجات للعام 1439/1438هـ
205

نجد بنت خالد بن العنزي. 27

نجود بنت سعود بن الحميداني. 28

ندى بنت محمد بن العبودي. 29

نفال عبدالعزيز الدوسري. 30

نوف بنت مفلح بن الحربي. 31

هياء بنت عبد العزيز بن عبداهلل الجبر. 32

هياء بنت عبدالرحمن ضاوي الرحيه الدغيلبي. 33

هياء بنت ناصر بن علي محيسن. 34

هيفاء بنت سعد الربيع. 35

هيفاء بنت عبداهلل بن البيشي. 36

هيفاء سلمان محمد الناصر. 37

وضحى بنت عايض بن جمعان الغامدي. 38

المكتبات والمعلومات

العنود عبد اهلل عبداهلل الفغم. 1

دينا خالد فهد الصفيان. 2

اللغة اإلنجليزية وآدابها

ابتهال سعيد حسن الزهراني. 1

اسماء مجحود جمعان الزهراني. 2

ايمان احمد سعد الزهراني. 3

حصه محمد مقعد العتيبي. 4

حنان فهد محمد الهاللي. 5

غاده صالح عبد العزيز العبدالهادي. 6

لمياء سليمان صامل العجاجي. 7

مجداء عبداهلل الحق الحربي. 8

مزنه سلطان السبيعي. 9

منى عبد العزيز ابراهيم البكيري. 10

مها سعود عبد العزيز العيبان. 11

نجود فهد عبد اهلل الحميدي. 12

نوره سعد محمد المطلق. 13

هنوف فائز جريو القحطاني. 14

هياء عبد اهلل راشد القنات. 15

هيله سعود عبد العزيز الحربي. 16

كلية اإلدارة واألعمال
إدارة األعمال

آالء فهد إبراهيم الحبيب. 1

أسرار صالح آل عائش العمري. 2

أسماء بنت صقير بن زيدان المطيري. 3
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أسماءبنت حسين مباركي. 4

أشواق عوض العتيبي. 5

أفنان فهد المطيري. 6

اثير ابراهيم فاضل السفياني. 7

اثير بنت محمد بن القحطاني. 8

اثير محمد الذيابي. 9

اروى بنت علي بن المطروح الغامدي. 10

اريج بنت سعيد بن الشهراني. 11

اسرار بنت سعدون بن العضيله المطيري. 12

اسماء بنت مشبب  محمد آل نبت القحطاني. 13

اشواق بنت فيصل بن المشرافي المطيري. 14

افراح بنت حمد بن ظافر الشامري العجمي. 15

افراح عبدالوهاب الحربي. 16

افنان عبداهلل العبدالحافظ. 17

افنان فهد محمد الحميداني. 18

االء بنت محمد بن السلمي. 19

الجوزاء ملفي ابو ثنين. 20

الجوهره بنت عبدالرحمن بن الشبيلي. 21

الجوهره بنت عبدالعزيز بن البواردي. 22

الجوهره بنت فهد بن السوندي. 23

الجوهره عبدالمجيد اليمني. 24

العنود بنت سمير بن العلوي الحربي. 25

العنود مهيدي العنزي. 26

العنود وليد السعدون. 27

امل بنت ابرهيم بن المطيويع. 28

امنه بنت سعد بن الضبيطي المطيري. 29

امواج بنت شرقان بن عبداهلل الغامدي. 30

انوار بنت علي بن شراحيلي. 31

ايمان بنت نهير بن مرعيد الشمري. 32

بشاير بنت بندربن الوطيباني المطيري. 33

بشاير بنت سعد بن الغبيشي الغامدي. 34

بشاير بنت سعيد بن علي ال قروش الشهري. 35

تهاني عبدالعزيز القاسم. 36

جوهره زائد العازمي العتيبي. 37

حصة بنت بندر بن عبداهلل المحارب. 38

حصه بنت خالد بن بن سعيد. 39

حصه صالح ابراهيم الدوهان. 40

حنان بنت حسن بن علي عطيف. 41

حنان بنت سالم بن القصيري الحربي. 42

حنين بنت ابراهيم بن العتيبي. 43
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حنين مصلح العنزي. 44

خلود حسين العواجي. 45

خلود عبداهلل خيري. 46

دانه سعود ناصر العجمي. 47

دعاء بنت احمد بن العارضي. 48

دعاء مشبب القحطاني. 49

ديما سعد عبيد الدهيش. 50

ديمه مسفر ابو عالمة. 51

رانيا محمد خير الحمال. 52

رزان وليد حسين ابو ربيع. 53

رغد إبراهيم رابح الحازمي. 54

رغد بنت صالح بن النفيسه. 55

رغد بنت علي بن آل ابراهيم. 56

رغد بنت عمر بن صالح الشمري. 57

رغد صالح الراجح. 58

رقيه احمد شاعب. 59

رنيم بنت محمد بن جرب. 60

رهف بنت عبداهلل بن يحيى العمري. 61

روابي ابراهيم التويم. 62

روان بنت خالد بن الحربي. 63

روان بنت ناصر بن عطااهلل الوطيباني المطيري. 64

روان فيصل المطيري. 65

ريم بنت عبد الرحمن بن عرفج. 66

ريم بنت عبدالعزيز بن الحمود. 67

ريم بنت عبداهلل بن المهيدب. 68

ريم بنت محمد بن عبدالوهاب الباللي. 69

ريم بنت منيف بن الرسام الحمالي. 70

ريم صالح عبدالرحمن القباع. 71

ريم طارق آل بشر. 72

ريم مشرف الشمري. 73

ريما بنت سليمان بن الحديثي. 74

ريناد بنت بدر بن فهد الدهمش. 75

ساره بنت عبدالكريم بن السويداء. 76

ساره بنت يحى بن سلطان البخاري. 77

ساره سعود الملق. 78

ساره عبد اهلل المقرن. 79

ساره عبداهلل بنيان السبيعي. 80

سحر مرزوق الدوسري. 81

سهام بنت عبداهلل بن محمد البركه. 82

سوير بنت عبداهلل بن العزه السبيعي. 83
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شهد بنت ناصر بن الناصر. 84

شهد فهد سالم الشثري. 85

صبا بنت فهد بن السليمي. 86

عائشه بنت سعد بن النفيعي العتيبي. 87

عبير بنت بدر بن البدر. 88

عبير بنت عبدالرحمن بن حسن الطياش. 89

عذاري بنت سعد بن آل سرور االسمري. 90

عهد بنت ناصر بن آل مانع عسيري. 91

عهد نايف السبيعي العنزي. 92

عهود محمد ال معيض االحمري. 93

عواطف زايد حبيب ناحي النفيعي العتيبي. 94

غاده بنت حمد بن محمد البليهي. 95

غاده صالح الراشد. 96

غدير بنت بدر بن الشعيل. 97

غدير بنت تايه بن العنزي. 98

غيداء بنت ابراهيم بن الحميضي. 99

غيداء بنت سعد الدهالوي. 100

غيداء شايق العمري. 101

فائزه بنت غازي بن العضيله المطيري. 102

فاتن بنت ملفي بن العتيبي. 103

فاديه بنت عوضه بن آل  مجعده األحمري. 104

فتون بنت سالم بن مبروك بن عبداهلل. 105

فتون بنت مشاري بن بن سعيدان. 106

فجر وليد عثمان البييبي. 107

فهده بنت عبداهلل بن فهد العيد. 108

فيحاء بنت مسلط بن الدلبحي العتيبي. 109

لجين غازي مسلم الرحيلي. 110

لطيفه بنت ريفان بن اليامي. 111

لمى ابراهيم سعد الهويمل. 112

لمياء بنت خالد بن الشويعر. 113

لمياء بنت فهد بن حمود الحماد. 114

لمياء ضيدان محمد الفياض السبيعي. 115

لمياء عبدالعزيز شافي الشهري. 116

مرام بنت سعيد بن آل سليمان العمري. 117

مرام بنت فرج بن حاكم  الشمري. 118

مرام بنت محمد بن المعجل. 119

مرام عبداهلل بن محمد الكعبي العمري. 120

مرام وازع القحطاني. 121

مريم بنت محسن بن حسن الشهراني. 122

مريم سالم آل عزيز الغامدي. 123
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مريم عبدالرحمن الفجحان. 124

مريم عبداهلل بوحسن. 125

مشاعل بنت صالح بن بن مغيصيب. 126

مشاعل بنت عبداللطيف بن العواد. 127

مشاعل حسين الحارثي. 128

مشاعل خالد العلي. 129

مشاعل عبدالرحمن العمري. 130

مالك بنت ابراهيم بن رشيد الشدوخي. 131

مالك بنت عبدالعزيز بن الزمامي. 132

مالك بنت ناصر بن الصانع. 133

منار بنت عبد المحسن بن مانع القحطاني. 134

منار بنت مبارك بن الدوسري. 135

مناهل محمد عبداهلل الرشيد. 136

منى بنت سعود بن بداح السهلي. 137

منى بنت عبدالرحمن المحيميد. 138

منى بنت محمد بن التمامي. 139

منى بنت هادي بن الحربي. 140

منيره بنت ناصر بن عبداهلل المعيذر. 141

مها بنت عبد اهلل بن زويبن الحربي. 142

مها بنت هائل بن االملح االشجعي العنزي. 143

مها علي سعد العتيبي. 144

موضي بنت دبيس بن مفكر العتيبي. 145

موضي بنت محمود بن خشيم. 146

مي بنت زيد بن الكثيري. 147

مي ركاد العنزي. 148

نائفه بنت وهيطان بن البعاج البقمي. 149

نجاح بنت بكر بن المزيني. 150

نجد بنت عبداهلل بن محمد العنزي. 151

نجالء أسامه السويلم. 152

نجود بنت محمد بن إبراهيم السالمه. 153

نجود عبداهلل نواف العبداهلل. 154

نجود علي عبدالرحمن الخليف. 155

ندى بنت ممدوح بن الشريفي. 156

ندى خازم األسمري. 157

نهاد خالد الهذيلي. 158

نوال بنت دخيل اهلل بن السلمي الحربي. 159

نوره احمد العجمي. 160

نوره بنت سعد بن العزيزي المطيري. 161

نوره بنت فهد بن الكثيري. 162

نوره بنت فيصل بن العمار. 163
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نوره بنت محمد بن عبداهلل المبدل. 164

نوره بنت ناصر بن السويدي السبيعي. 165

نوره حمد بن شعالن. 166

نوره خالد االحيدب. 167

نوره عبدالرحمن الزماي. 168

نوره عبدالرحمن الشعالن. 169

نوره عبدالرحمن المهناء. 170

نوره محمد عبد العزيز الهديب. 171

نوف بنت عبدالعزيز بن ال غنام. 172

نوف بنت يحي بن علي آل فروان. 173

نوف منصور محمد الدوسري. 174

هاجر بنت محمد بن العمري. 175

هدى عبداهلل القب. 176

هديل بنت احمد آل بيهان القحطاني. 177

هديل بنت فهد بن الضبيطي المطيري. 178

هديل بنت مذكر بن الصعيرى المطيري. 179

هنادي علي الهذلي. 180

وجدان بنت راشد بن ابراهيم الليفان. 181

وجدان بنت زبن بن الدلبحي العتيبي. 182

وجدان بنت نواف بن الحربي. 183

وجدان محمد العمري. 184

ورده بنت ملفى بن المطردي السلمي. 185

وفاء بنت عيد بن عرفج الشمري. 186

وفاء بنت فالح بن القريشي السبيعي. 187

وفاء موسى المالكي. 188

والء ناصر النزهه. 189

يارا صالح مرطان. 190

تقنيات التسويق واالبتكار

الهنوف شايش العنزي. 1

امل محمد سعيد. 2

اميره عبدالرحمن السماري. 3

بسمه بنت صبحي بن عبدالرزاق العوجان. 4

تهاني سعد السالمي. 5

حنين بنت دعيث بن المنجلي السهلي. 6

خلود صالح العميري. 7

رحاب بنت راضي بن الخراصي العتيبي. 8

رغد عبداهلل الغصون. 9

رند بنت اشرف البنيان. 10

روان بنت سعد بن عثمان العثمان. 11
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ريم ابراهيم السحيم. 12

ريم بنت منصور بن نقيه. 13

ريما بنت فيصل بن الشيباني العتيبي. 14

ساره بنت عبدالرحمن بن الحسين. 15

ساره بنت عبداهلل الشريف. 16

ساره بنت مسفر بن سالم العجمي. 17

ساره بنت يوسف بن الصومالي. 18

ساره محمد عبدالعزيز المنيع. 19

سجاء بنت خالد بن الغريبي. 20

سماهر محمد السعيد. 21

شهد عبداهلل المهنا. 22

شهد محمد الفواز. 23

غادة بندر الفضلية. 24

فلوه فوزان السابق. 25

لولوه بنت عبد الرحمن اللحيدان. 26

لولوه ناصر علي المشيقح. 27

مالك بنت سليمان بن السليمان. 28

مها بنت محمد بن عبداهلل العجالن. 29

مها نقا البقمي. 30

نوال بنت عالء بن ياسين اندرقيري. 31

نوره بنت عبداهلل بن سعود الخماش. 32

نوره سليمان العندس. 33

نوف بنت فيصل بن عبدالعزيز المقرن. 34

نوف علي العساف. 35

هاله بنت محمد بن مرزوق عبداهلل. 36

هبه محسن العلوي الحربي. 37

هديل بنت سعد بن الربيعه. 38

هند عساف العساف. 39

هيا بنت محمد بن الحوبان العاصمي. 40

هيام بنت مسفر بن مبارك اللويمي. 41

هيفاء صالح عبدالرحمن الدريس. 42

هيفاء محمد عبداهلل المدلج. 43

وعد بنت محمد بن السلطان. 44

وعد رديف حمود الخمشي. 45

والء غازي بن مسلم الرحيلي. 46

يارا بنت عبدالعزيز بن محمد محمدعلي. 47

التمويل الدولي

أمجاد بنت ابراهيم بن عبداهلل الشيحه. 1

االء بنت عبدالكريم بن عبداهلل الجمعه. 2
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اميره فالح السبيعي. 3

بثينة بنت ماجد بن العميري. 4

بثينه بنت براهيم بن عبدالرحمن الرميح. 5

دانه سعيد القحطاني. 6

دالل بنت محيميد بن الدريويش العازمي. 7

ديمه بنت نايف بن متعب بن تركي بن محياء. 8

رانيا سليمان محمد الفرهود. 9

رغد عبداهلل  محمد الحجاج. 10

ريما ناصر الحميد. 11

ريمه بنت عماد بن محمد صالح الطف. 12

سارة محمد الحربي. 13

شروق محمد سعيد الشهري. 14

شهد بنت فايز بن عبداهلل الفايز. 15

شهد عبدالرحمن المطلق. 16

شيخه بنت نايف بن متروك الغبيوي. 17

صفيه بنت عبداللطيف بن المزيني. 18

عبير الفي الحربي. 19

عريب ياسر بن فرج. 20

غادة محمد العريفي. 21

غاده بنت ابراهيم بن الهويمل. 22

فاطمه بنت عبدالحميد بن عبداهلل المهيدب. 23

فاطمه بنت ناصر بن بخيت آل جفران المري. 24

فرح عبداهلل محمد العقيلي. 25

فوزيه بنت يوسف بن الحشيشي الشهري. 26

لمى بنت ابراهيم بن الجبري. 27

مروه بنت حمدان بن حسين. 28

مشاعل بنت عبداهلل بن خليفه الماضي. 29

مشاعل بنت محمد بن الهذيل. 30

مها بنت سعد بن صقر العريفي. 31

مي بنت صالح بن عبداهلل السحيباني. 32

ناديه بنت محمد بن الشهري. 33

نوره بنت خالد بن عبداهلل السلوم. 34

نوره بنت علي بن ابراهيم الحربي. 35

هال بنت ابراهيم بن علي العتيبي. 36

وجدان عبدالرحمن العمار. 37

وسن بنت سلطان بن الرزيق. 38

وعد بنت محمد بن ناشي الثبيتي. 39

وفا بنت سعد بن المعيذر. 40
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المحاسبة

آالء بنت اسامه بن المهوس. 1

آالء بنت سعد بن الربيع. 2

أروى بنت خالد بن محمد العوفي الحربي. 3

أسماء بنت خالد المبيريك. 4

أسيل محمد عمر العبداللطيف. 5

أفنان بنت علي مشرف العمري. 6

أفنان بنت محمد بن أحمد شراحيلي. 7

أماني فالح السبيعي. 8

أمجاد مريع بن سعد ال ياسر القحطاني. 9

أمواج محمد علي القائدي الخيبري. 10

ابتهال بنت طارق بن عبدالعزيز البريدي. 11

اثير بنت مشاري بن الصعيرى المطيري. 12

اثير حمد محمد الربيعه. 13

ارجان بنت ابراهيم بن االحمدي. 14

اروى عبداهلل عبدالرحمن الشيباني. 15

اسراء ابراهيم الموسى. 16

اسماء بنت عبداهلل بن محمد العبداللطيف. 17

اسماء بنت ناصح بن الرحماني البقمي. 18

افنان بنت محمد بن األدلم العنزي. 19

افنان يحيى أحمد عتين. 20

االء عبداهلل الشعالن. 21

الجوهره بنت صالح خويشان الحربي. 22

الجوهره عبد الوهاب محمد. 23

العنود بنت راشد الدلبحي. 24

العنود بنت صالح بن سليمان المقبل. 25

العنود بنت عبدالعزيز بن الدريهم. 26

العنود بنت غازي بن بندر التوم العتيبي. 27

الهنوف بنت محمد بن زبار المطيري. 28

امجاد نوار الرحيمي المطيري. 29

امل بنت محمد بن سليمان العوني. 30

اميره عبداهلل القرني. 31

انتصار بنت عزيز بن السبيعي العنزي. 32

انوار عمر عبداهلل القليطي. 33

اوراد عبدالرحمن القويفلي. 34

ايمان بنت فؤاد بن نور المطيري. 35

بدور بنت عبداهلل بن سعد المواش. 36

بشاير مطيع بن مسعد العقيلي المطيري. 37

بيان بنت بندر بن الحمري البلوي. 38

تهاني بنت حمود سعيد الشاطري المطيري. 39
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حصه بنت نصير بن النصير. 40

حنان بنت  حميدان الحميدان. 41

حنان بنت مسلم بن عبداهلل  الدوسري. 42

ختام موهق عايض المطيري. 43

خلود سليمان المنيع. 44

دعد بنت عبداهلل بن الهزاني. 45

دنيا بنت جابر بن محسن ال تميم. 46

ديمه بنت عبدالعزيز بن سليمان العوجان. 47

دينا بنت تركي بن الروقي العتيبي. 48

ذكرى بنت عبداهلل بن سليمان البلطان. 49

رجاء محمد الدبش. 50

رزان عبداهلل عبدالعزيزالفوزان. 51

رزان محمد السالمة. 52

رشا بنت عبداللـه بن عقيل العنزي. 53

رغد بنت عبداللـه بن علي الحماد. 54

رغد بنت فهد بن الغمالس. 55

رغد بنت محمد بن الجبلى المطيري. 56

رغد ناصر القحطاني. 57

رنا بنت عبدالرحمن المحمود. 58

رهف بنت عبدالرحمن بن الثنيان. 59

روابي بنت عبداهلل بن محمد الشهري. 60

روان عادل سعد الشاهين. 61

روال بنت عبداهلل بن العيد. 62

ريانه بنت عبداهلل بن الشالحي المطيري. 63

سارة إبراهيم عبداهلل السويدان. 64

ساره ابراهيم العثمان. 65

ساره بنت خالد بن السدحان. 66

ساره بنت محمد بن الجريد. 67

ساره بنت ناصر بن عبداهلل أبودهش الدوسري. 68

ساره تركي عبداهلل الموسى. 69

سامية حشيم العنزي. 70

سجى بنت بندر بن عبداهلل الراجحي. 71

سجى بنت سعد بن علي الصليهم. 72

سحر بنت سالم بن الدوسري. 73

سحر عثمان محمد الزهراني. 74

سلطانه عبدالمحسن سالم الحسن. 75

سماهر بنت فهد بن عبداهلل الحميدي. 76

سمر سمير النفيعي العتيبي. 77

سميره ناصر منصور الفريدي. 78

سميه بنت أحمد بن عبدالعزيز العليوي. 79
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شادن ناصر العثمان. 80

شذا علي الشامي. 81

شروق بنت عبدالرحمن بن النشار. 82

شهد بنت فهد بن صالح آل عون. 83

شيخه رشود المواش. 84

شيماء بنت علي بن هادي مكين. 85

عائشة سلطان القحطاني. 86

عهد بنت فهد بن محمد القحطاني. 87

عهود سعيد القحطاني. 88

عهود يعقوب يوسف الرشيدان. 89

غادة بنت مجول بن تركي العطاوي. 90

غاده بنت محمد بن المنيف. 91

غاده سعد هايف السبيعي. 92

غدير بنت فهد بن سليمان الوهيبي. 93

غيداء بنت عبداهلل بن سعد آل ظافر القرني. 94

فاديه بنت محمد بن عويد العضيله المطيرى. 95

فاطمه بنت حسين بن حسن ناجع صميلي. 96

فاطمه بنت فرج السبيعي العنزي. 97

فتون سمير السالم. 98

لجين محمد آل مفرح الشمراني. 99

لما بنت أحمد بن العبدالكريم. 100

لما سعيد ابراهيم الزهراني. 101

لمى بنت أحمد بن محمد العبد اهلل. 102

لمى بنت حمد بن المدبل. 103

لمى بنت مطلق بن الفريدي الحربي. 104

لمياء صالح التميمي. 105

لمياء عبدالعزيز محمد الغصن. 106

ليان بنت سامى بن حامد اللهيبي. 107

مرام بنت احمد بن باسودان. 108

مرام بنت فائز بن عيسى العنزي. 109

مريم احمد محمد باصحيح. 110

مريم بنت ناصر بن احمد حكمي. 111

مشاعل بنت يوسف بن خيراهلل الشهرانى. 112

مشاعل عبداهلل الفدى. 113

مضاوي محمد محماس المطيري. 114

مالك بنت صالح بن عبدالرحمن البليهي. 115

مالك بنت محمد العتيبى. 116

منال بنت عبدالرحمن بن الموح. 117

مناهل بنت فريح المضياني العنزي. 118

مناي بنت نائف بن النفيعي. 119
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منى بنت فائز بن كريم العنزي. 120

منيرة حمد عبداللة العقيلي. 121

منيرة عبدالرحمن سليمان العريني. 122

منيره بنت أحمد بن راشد بن طلحه. 123

مها بنت عماد بن جاسم الحمود. 124

مها بنت فهاد بن هديبان المخلفي الحربي. 125

مها خالد عبداهلل حميدان السحيم. 126

موده بنت حسن بن فتحي. 127

موده بنت فهد بن علي الطبيشي. 128

موضي بنت عبدالرحمن بن الخليف. 129

مي خالد ابو غانم. 130

مي فوزي عمير. 131

ميساء عبدالوهاب عبداهلل المقيط. 132

ناردين بنت عبداهلل بن ناصر الدخيل. 133

نجالء بنت محمد بن حمود الشمري. 134

نجود بنت عايض بن العتيبي. 135

نجود بنت عصام بن الجبل. 136

نجود بنت منصور بن الدوس. 137

ندا بنت يحي بن حمود الشهري. 138

نهال بنت منيف بن دهيس العتيبي. 139

نهلة خالد محمد العتيبي. 140

نورة بنت عبداهلل بن عبدالعزيز الحالفي. 141

نورة فهد صالح بن عيد. 142

نوره بنت فالح بن النفيعي العتيبي. 143

نوره بنت محمد بن المحمدي السبيعي. 144

نوره عبدالمحسن سعد بن دجين. 145

نوره قعدان القريشي السبيعي. 146

نوف الحميدي النوشان. 147

نوف بنت عبدالرحمن بن المطلق. 148

نوف بنت عبدالعزيز بن شومر الشومر. 149

نوف خالد العتيبي. 150

هاجر بنت ابراهيم بن الحواس. 151

هديل بنت عادل بن الحصين. 152

هديل بنت عبيد بن هالل الطريسي. 153

هناء بنت عبدالعزيز بن يوسف المطلق. 154

هند بنت عبد العزيز بن مرزوق  الجهني. 155

هند عبد العزيز المالكي. 156

هند عبداهلل الغامدي. 157

هند علي العنزي. 158

وجدان سعد محمد الدوسري. 159

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ



الخريجات للعام 1439/1438هـ
217

وجدان محمد علي بن غطيش. 160

ود بنت عبداهلل بن المقاطي العتيبي. 161

وفاء بنت سليمان بن الطويلعي. 162

االقتصاد

أثير خليل عبدالرحمن الرشيد. 1

أريج عبدالرحمن حسن الشهري. 2

أشواق بنت نادر بن الدايلي العتيبي. 3

أمجاد بنت حسن بن الزهراني. 4

أميره بنت محمد بن النفيعي العتيبي. 5

ابتسام بنت عقاب بن عبيد العتيبي. 6

ابتهال بنت زيدان بن العنزي. 7

ابتهال بنت منصور بن السالم. 8

ابتهال محمد عبداهلل الحازمي. 9

اثير بنت صالح بن آل ظفير القرني. 10

اثير بنت فهد بن عبدالكريم العبدالكريم. 11

اثير عبدالعزيز العنزي. 12

اثير علي حمد الغضفان. 13

احالم تراحيب القريشي السبيعي. 14

اروى بنت سعيد بن عوض القحطاني. 15

اسماء بنت راشد بن القحطاني. 16

اسماء بنت سالم بن ناصر بالعبيد. 17

اشواق محمد الحازمي. 18

اضواء راشد حسين آل عثمان. 19

افنان بنت سعد بن الحماد. 20

افنان بنت نايف بن المخلفي الحربي. 21

الجازي بنت عبدالرحمن بن الشويرخ. 22

الجوهره بنت سعد بن مانع ال عريج. 23

الجوهره بنت محمد بن عبداهلل الدوسري. 24

الجوهره خالد عبدالرحمن الجبرين. 25

العنود بنت صالح بن الشثري. 26

العنود بنت عبدالعزيز بن الشميمري. 27

العنود بنت عبدالعزيز بن بن عمر. 28

العنود بنت محمد بن العضيب. 29

العنود بنت محمد بن ناصر الحديب. 30

العنود بنت مرزوق بن عبداهلل الشرافاء. 31

العنود عبداهلل العذل. 32

العنود فهد بن صقر. 33

الهتون بنت صالح بن الشهيل. 34

الهنوف بنت عبدالمحسن عبدالرحمن العوين. 35
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الهنوف علي إبراهيم الميمان. 36

امجاد عبداهلل الشهراني. 37

امل غرم اهلل احمد الغامدي. 38

امنه بنت محمد بن ال بن حسين اآلسمري. 39

انفال بنت فالح بن شايع لقحطاني. 40

انفال جديع العنزي. 41

انوار بنت صويلح بن سمير السبيعي العنزي. 42

ايالف بنت عبداهلل بن الدوهان. 43

براءة بنت نايف بن داموك الدلبحي العتيبي. 44

بشاير بنت علوي بن محمد الحداد. 45

بشاير بنت محمد بن المرسل الدوسري. 46

بشرى بنت علي بن عبداللة الهوساوي. 47

بهيه بنت محمد بن محرق. 48

بيان محمد رشيد العمار. 49

تهاني بنت عبدالعزيز بن الحقباني. 50

جواهر بنت خالد بن الهدلق. 51

حصه بنت ابراهيم بن عثمان العنقري. 52

حصه بنت منصور بن المنصور. 53

حصه داود آل سليم. 54

حصه عبيد اهلل صالح الحنيني الحربي. 55

حنان بنت محمد بن الشالحي المطيري. 56

حنان صقر المطيري. 57

حوريه بنت فرحان بن عبداهلل الجبلي. 58

خلود صالح العنزي. 59

خلود عبود بن مستور الشهراني. 60

خلود محمد البكيري. 61

خوله بنت سعدبن السعدان. 62

خوله بنت عبداهلل  بن سعد الجنيدل. 63

دانة عبدالعزيز العبدالعالي. 64

دانه بنت عبداهلل بن عبدالعزيز المعجل. 65

ديمه بنت عمر بن محمد المسفر. 66

دينا بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الجريوي. 67

رحاب جابر عبدالمحسن القحطاني. 68

رزان ربيع محمد زياده. 69

رزان فهد ابراهيم العجالن. 70

رغد بنت عبدالسالم الفوزان. 71

رغد ذعار دحمان. 72

رفيف بنت سعد بن السعيدي. 73

روان بنت سعيد بن بهلول. 74

روان بنت عبد الهادي بن المقاطي العتيبي. 75
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روان بنت عقيل بن عماش العنزي. 76

روان بنت ناصربن عبدالمحسن الصالح. 77

روان جابر الدوسري. 78

روان حمد الجرباء. 79

ريدا فيصل العبود. 80

ريف عايض العضياني العتيبي. 81

ريم بنت ابراهيم بن عبدالعزيز الفايز. 82

ريم بنت ثامر بن القاسم الفاعوري. 83

ريم بنت محمد بن سليمان البلوي. 84

ريم بنت محمد بن معيتق المطيري. 85

ريم محمد العبدالرحمن. 86

ريما أحمد الحربي. 87

سارة ناصر سعد آل سليمان. 88

ساره بنت سليمان الغاشم. 89

ساره بنت صالح بن العنزي. 90

ساره بنت عبد الرحمن بن فرج. 91

ساره بنت عبيد بن سلطان القباني  السهلي. 92

ساميه بنت سعيد بن الكناني الزهراني. 93

سحر احمد الفعر. 94

سحر صالح الوهيبي. 95

سديم عبد اهلل قحاص ال جابر االحمري. 96

شادن بنت محمد بن معيض القحطاني. 97

شموخ بنت سعيد بن عبدالوهاب  الشهراني. 98

شهد بنت عبدالرحمن بن الشايق. 99

شهد بنت فهد بن عبدالعزيز الغانم. 100

شهد بنت ماجد القطان. 101

شهد بنت محسن بن قاسم الوائلي. 102

شوق بنت عصام بن عبداهلل الرماح. 103

صفا بنت محمد بن علي باحميد. 104

صفيه عبد العزيز العبد اللطيف. 105

عائشة محمد عائض الغامدي. 106

عائشه بنت خالد بن سالم باهمام. 107

عائشه بنت علي بن محمد سحاري. 108

عبير بنت عبدالرحمن بن البيضاني الحربي. 109

عذاري علي بن غرامه آل عبوش االسمري. 110

عهد بنت خالد بن بن دخيل. 111

عهد حمود القحطاني. 112

عهد شاهر بن مرزوق. 113

عهود منصور عبدالرحمن الجبالي. 114

عهود ناصر الزعاقي. 115
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عيش علي عبادل. 116

غدير بنت خالد بن بن شويرخ. 117

غدير بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزير. 118

غروب علي المطيري. 119

غال بنت عبداهلل بن مسحان. 120

فاطمة أيمن مفتاح. 121

فاطمه بنت خالد بن مولد. 122

فايزه بنت عبداهلل بن الجحراني االسمري. 123

فهده بنت عبداهلل بن بن هويدي. 124

في نايف الحربي. 125

لجين بنت يوسف بن السبيعي العنزي. 126

لما عبدالرحمن صالح الحوطي. 127

لمى بنت عامر بن الدوسري. 128

لمى فهد جريس العتيبي. 129

لمياء بنت خالد بن العتيبي. 130

لمياء بنت عبداهلل بن العزيزي المطيري. 131

لمياء بنت علي بن سعد الشهراني. 132

لمياء بنت محمد بن الخميس. 133

لمياء خليوي عيد الجهني. 134

لولوه بنت محمد بن الشايع. 135

لولوه بنت ناصر بن الدعيجي. 136

ليلى بنت سليمان بن احمد المنصور. 137

لينا بنت خالد بن فهد الحمود. 138

مجد بنت محمد بن العنزي. 139

مدى بنت بخيت بن الناصر. 140

مرام مرعي ال سلمه القرني. 141

مريم بنت سليمان بن حمد الزويد. 142

مزنة علي عايض البقمي. 143

مشاعل احمد الزهراني. 144

مشاعل بنت ثامر بن مفلح الشهراني. 145

مشاعل بنت رافع بن الجعفري العنزي. 146

مشاعل شويحان العنزي. 147

مشاعل عبدالرحمن صالح الخضير. 148

مشاعل مشعل خالد العتيبي. 149

مضاوي عبدالعزيز عبداهلل النصير. 150

مالك بنت دخيل بن الشعيفاني الحربي. 151

مالك بنت محمدبن النويشي. 152

منال بنت مونس بن عيسى الشمري. 153

منال سعيد خشيعه. 154

منتهى بنت محمد بن سعود الصميت. 155
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منيره بنت سعد ابن سعيد القحطاني. 156

منيره بنت مسلم بن سليم العازمي. 157

مها بنت صالح بن جمعان المالكي. 158

مها بنت محمد بن السويلم. 159

مها بنت محمد بن سالم الجروي القحطاني. 160

مهديه علي آل موسى الشهري. 161

مهره بنت حمد بن صالح المري. 162

موضي بنت وليد بن العارضي. 163

موضي فواز محمد ال داوود. 164

مي بنت حمد بن الرحيمي المطيري. 165

مي بنت علي بن الحبابي القحطاني. 166

مي ماجد بن خثيله. 167

مي محمد عبد الكريم الجربا. 168

نجود سعيد سعد العتيبي. 169

نجود عادل العسكر. 170

ندا بنت عبدالعزيز بن احمد الرويس. 171

ندى عبدالعزيز الهويدي. 172

نهى بنت صالح بن طحيمر البدراني. 173

نهى بنت مطلق بن الحافي العتيبي. 174

نورة بنت خالد الصقر. 175

نوره بنت رشيد بن محمد الغبيني. 176

نوره بنت سعود بن بن ثاقب. 177

نوره بنت سعيد بن عوضه آل عارم. 178

نوره بنت عبداهلل بن محمد الحقيل. 179

نوره بنت فهد بن بن شامان. 180

نوره بنت كريم بن الحميدي المالكي. 181

نوره بنت محمد بن االشقر. 182

نوره بنت محمد بن العثمان الغامدي. 183

نوره بنت هالل بن المطيري. 184

نوره بنت هالل بن زيد ال هالل. 185

نوره مسفر القحطاني. 186

نوره مقبل محمد المقبل. 187

نوف بنت محمد بن الحوال. 188

هاجر بنت عبداهلل بن احمد الغامدي. 189

هاجر بنت علي بن عبداهلل الغنام. 190

هاجر طارق المزيني. 191

هبه بنت عبداهلل بن  ظافر الشمراني. 192

هدير محمد جروان الليثي. 193

هديل بنت سليمان بن ابراهيم العواجي. 194

هنادي بنت فائز بن المزيدي االكلبي. 195

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ



الخريجات للعام 1439/1438هـ
222

هند بنت عبد اهلل بن سعود العيباني. 196

هند بنت محمد بن مباركي. 197

هيا بنت سعيد بن آل ضباح الشهراني. 198

هيام بنت فهد عبد الرحمن الصفيان. 199

وعد صالح عبداهلل الشهري. 200

وفاء عبده يحي مجرشي. 201

وفاء مقبل العتيبي. 202

وفاء موسى الفيفي. 203

ياسمين محمد الحرامله. 204

األنظمة

آالء بنت محمد بن صالح السليمي  الحربي. 1

أثير بنت محمد بن صالح الميمان. 2

أثير عبد العزيز سليمان حمد الطحيني. 3

أثير عبداهلل اليوسف. 4

أروى خالد المرزوق. 5

أسماء صالح العواد. 6

أماني عبداهلل الدميخي. 7

أمجاد سعد صالح البصيلي. 8

ابتهال بنت صالح بن عبداهلل العواد. 9

ابرار عبدالرحمن الجليفي. 10

اثير بنت علي بن السويلم. 11

اروى احمد دغريري. 12

اروى بنت ابراهيم بن علي آل عون. 13

اريج بنت علي بن فهد الربيعه. 14

اسيل بنت سعد بن عبدالعزيز البرغش. 15

اسيل بنت يوسف بن الصانع. 16

اغادير بنت عبداهلل بن محمد الصويغ. 17

افنان بنت تركي بن حمد الضفيان. 18

الجوهره بنت سليمان بن ناصر العجاجي. 19

الجوهره بنت محمد بن سعد الزمامي. 20

الجوهره عبدالهادي الجربا. 21

العنود بنت سعيد بن حسن االسمري. 22

الهنوف بنت حسين بن احمد الهندي. 23

الهنوف خالد عبداهلل الحمدان. 24

الهنوف عواد األحمدي. 25

امجاد سعود العويرضي. 26

اميره بنت عايد بن العصيمي. 27

ايات محمد العياف. 28

بثينة مزيد العمرو. 29
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بثينه فوزي العوهلي. 30

بشائر مشوح عبد اهلل المشوح. 31

بشاير بنت سعد حنيف الجياشي الحارثي. 32

بشاير ضيف اهلل عبدالرزاق الغامدي. 33

بشرى بنت عبدالرحمن علي الكلثمي الشهري. 34

بنان محمد المرشد. 35

جواهر بنت صنيتان بن ضيف اهلل العتيبي. 36

جوهره علي البقمي. 37

حصه بنت راشد بن العبد الكريم العبودي. 38

حصه بنت عبداهلل بن فهد العسكر العجمي. 39

حصه بنت فيصل بن السور. 40

حنان حمود الشهري. 41

حنين بنت منصور بن الزهراني. 42

حوريه بنت الفاغوم علي الجهمي السبيعي. 43

خلود بنت علي بن المطيري. 44

دالل بنت سعد بن عبدالعزيز بن عمير. 45

دالل بنت محمد موسى العشيوي. 46

دينا موسى عبداهلل واكده. 47

ذكرى  بنت محمد بن عبدالرحمن العيسى. 48

راويه بنت ابراهيم بن الزعاقي. 49

ربا بنت ياسر بن عبدالقادر تركستاني. 50

رحاب مرزوق المطيري. 51

رزان بنت ظافر بن القشيري الشهري. 52

رزان خالد النمله. 53

رزان عمر الهاللي الغامدي. 54

رغد بنت خالد بن عبداهلل المقيرن. 55

رغد حمد المقري. 56

رغد سعيد آل زارب القحطاني. 57

رغد عبدالرحمن الرميش. 58

رند خالد محمد الصقير. 59

رهف بنت سعيد بن خلف  المطيري. 60

روان بنت خالد بن الفرج. 61

روان بنت صالح بن سالم السيد. 62

روان بنت صالح بن عطيه الغامدي. 63

ريم بنت ابراهيم بن عبداهلل الدخيل. 64

ريم بنت سعد بن سليمان بن نصبان. 65

ريم محمد عبدالعزيز العيدان. 66

ريم محمد علي الدهمشي العنزي. 67

ريناد بنت عبيد بن العبدلي الشريف. 68

ريناد عبد الرحمن صالح المسند. 69
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ريناد عبداهلل صالح الراجحي. 70

ريهام بنت سعيد بن آل سلطان. 71

ريهام بنت محمد بن الحمالي. 72

سارة بداح القحطاني. 73

ساره بنت ابراهيم بن ناصر البشير. 74

ساره بنت خالد بن محمد بن يوسف. 75

ساره بنت عبدالعزيز بن البريك. 76

ساره عبداهلل الدعيرم. 77

ساره فالح الفالح. 78

سعدية حسن عبدالغني القرني. 79

سلمى سليمان عميره. 80

سلمى نايف قزعان العتيبي. 81

سهام هايف العتيبي. 82

سوسن علي باقر الموسى. 83

سويره فراج شجاع السبيعي. 84

شذى عبداهلل الشهري. 85

شروق ناصر البدراني العمري. 86

شموخ بنت منيع بن العوصي. 87

شهد سعد محمد الحوطي. 88

شوق صالح الخوير. 89

شيخه عبداهلل الفرحان. 90

صالحه احمد علي الحديدي. 91

صفاء عبدالرحيم محمد األحمد. 92

عائشه بنت عبدالرحمن بن آل مزاح القحطاني. 93

عبير بنت مطلق بن الروقي العتيبي. 94

عبير ناصر محمد الحيان. 95

عزيزه ابراهيم صالح الرعوجي. 96

عفاف موسى خالد. 97

عال بنت عبدالعزيز بن بن عليان. 98

عهد بنت محمد بن الوابل. 99

عهود عبد اهلل عبدالعزيز العيسى. 100

عهود عقالء الجنداوي الجيسي. 101

عهود يحيى أحمد المكرمي. 102

غاده بنت محمدبن المشعوف. 103

غاده حماد حسن  القريني. 104

غاده عبداهلل الحقباني. 105

غدير بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الربيعان. 106

غدير بنت عبداهلل بن سليمان الشعيل. 107

غدير حسن  ظافر  الشهري. 108

غزيل بنت محمد الصاري. 109
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غيدا بندر محمد البخيت. 110

فاتن بنت حمود بن عبداهلل البقمي. 111

فاطمه بنت محمد بن مطر الدوسري. 112

فاطمه خالد الحسين. 113

فاطمه محمد حمد الخريجي. 114

فواصل بنت محمد بن ابراهيم العنزي. 115

لطيفه طالل العتيبي. 116

لما سليمان محمد العمرو. 117

لمى بنت عبد المحسن بن  ابراهيم الجريس. 118

لمياء عبداهلل الحربي. 119

لورا بنت محمد بن سعد المزروع. 120

لينا غازي المزيرعي. 121

مجد بنت سليمان بن الهريش. 122

مجد خالد العتيبي. 123

مرام بنت سرحان بن القباني. 124

مرام بنت سعيد بن العضيله المطيرى. 125

مرام بنت عبد اهلل بن العتيبي. 126

مروه محمد النعيم. 127

مشاعل بنت عبداهلل بن العساف. 128

مضاوي عبدالعزيز الفصام. 129

مالك بنت حسن بن الجوني. 130

مالك بنت حمود بن محمد السبيعي. 131

مالك بنت خالد بن القويضي. 132

مالك بنت عبداهلل بن العزمان. 133

مالك بنت محمد بن ابراهيم اليوسفي. 134

منار عوض السبيعي العنزي. 135

منال حجي المهيمزي الرشيدي. 136

منال فهيد الخنفري القحطاني. 137

منال محمد العيدي. 138

مناهل بنت عبداهلل بن ذعار العتيبي. 139

منيره بنت زيد بن راشد الغنام. 140

منيره بنت سليمان بن محمد باصويلح. 141

منيره بنت عبدالرحمن بن السويحب. 142

منيره بنت عبداهلل بن سعيد القحطاني. 143

منيره عبدالرحمن العويس. 144

منيره محماس مذكر البقمي. 145

منيره محمد الدوسري. 146

مها بنت ابراهيم بن محمد القريشي. 147

مها بنت خالد بن الخريجي. 148

مها بنت عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ. 149
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مها بنت عبدالوهاب بن عبداللة العبدالوهاب. 150

مها عبدالرزاق الخمشي العنزي. 151

مي سويلم بن خلف الفدعاني العنزي. 152

نجالء بنت جمعان بن معيوض الحارثي. 153

نجالء فهد حمود العذل. 154

نجود جهاد عبداللطيف الضيف. 155

نجود محمد الزويد. 156

ندى صالح الدين طه الدوسري. 157

نهله بنت أحمد بن الدعفس. 158

نوادر بنت محمد بن الفقيري العنزي. 159

نوال بنت علي بن البارقي. 160

نوال بنت علي بن الحريري الزهراني. 161

نوره بنت جاراهلل بن عبدالعزيز الحميد. 162

نوره بنت ذعار بن آل بريك الدوسري. 163

نوره بنت عبد الكريم فهد المطوع. 164

نوره بنت عبداللـه بن سعد بن سعيد. 165

نوره بنت محمد بن آل شعمول البيشي. 166

نوره سلطان االصفر. 167

نوره عبداهلل سعيد آل ناصر. 168

نوره علي العلوان. 169

نوره محمد الرياعي الشهري. 170

نوره محمد علي المدني. 171

نوره ناصر الشقران. 172

نوف بنت صالح بن احمد الزهراني. 173

نوف عبدالرحمن اليوسف. 174

نيرفان بنت عادل بن هاشم. 175

هاجر بنت صالح الشكره. 176

هديل بنت عبداهلل بن محمد المنيع. 177

هديل فهد عبداهلل الفوزان. 178

هنادي طلق فالح الدعجاني. 179

هند بنت محمد بن شويكان. 180

هيا بنت راضي بن الجبوري العنزي. 181

وجدان عدنان األسمري. 182

وداد بنت ضيف  اهلل بن عواض المالكي. 183

وسن يحيى سعيد ابو دهمان القحطاني. 184

وعد بنت محمد بن العريفج. 185

وعد بنت ناصر بن الفردوس. 186

وفاء بنت منيف بن الدلبحي. 187

يارا بنت أمين بن سعيد كردي. 188

يسرى شريف يوسف الهاشمي. 189
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خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ

كلية التصاميم والفنون
آالء عمر محمد المديفر. 1

آالء محمد علوي خرد. 2

أفنان بنت أحمد محمد باعبداهلل. 3

اثير عمار علي القحطاني. 4

احالم ابراهيم رشاد العبدالقادر. 5

اسماء صقر الشدادي الحارثي. 6

افنان بنت فهد العتيبي. 7

االء عبداهلل المبيض. 8

البندري محمد عبداهلل عربي. 9

الدانه عبداهلل السيف. 10

الشهالء محمد بن محمد يونس. 11

العنود محمد البطي. 12

الهنوف بنت حزام بن وليد السهلي. 13

امتنان ابرهيم الحسين. 14

بدور فهد محمد المسلم. 15

بشائر صالح عثمان كلكتاوي. 16

جواهر محمد عجران ابن شرفي السبيعي. 17

حصه عادل الفرج. 18

دالل محمد عبدالعزيز بن خويتم. 19

ديانا ايمن شبلي. 20

رغد حمدان القسمه الزهرانى. 21

روان بنت علي بن عبداهلل المقباس. 22

ريم بنت عبد العزيز بن المهيدب. 23

ريم بنت علي بن السبهان. 24

ريم عبداهلل محمد مباركي. 25

زينب حمد مرير. 26

ساره عبداهلل أبوعبيد. 27

سحر بنت يحيى بن محمد بن داحه. 28

سهام بنت مغرم بن غرم اهلل الغامدي. 29

طرفه بنت محمد بن المجادعه الدوسري. 30

غادة بنت عبداإلله بن عبدالرحمن بن سويدان. 31

غاده بنت سعيد بن القرني. 32

غاده بنت عبداهلل بن الغفيلي. 33

غاده حمد الحديثي. 34

غيداء جابر ال حديدان الزهراني. 35

غيداء عبدالرحيم الدخيل. 36

فلوه وليد المقرن. 37

لمى حمد سعد المقري. 38

لمياء بنت علي بن الماضي. 39
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لينا سعيد آل عادي القحطاني. 40

لينه خالد الصليع. 41

مرام سليمان الطفيل. 42

مريم عبدالرحمن شديد الصالحي الحربي. 43

مريم محمد علي آل حسين التميمي. 44

مشاعل بنت محمد بن ال مسفر العلياني. 45

منال بنت عبدالرحمن بن محمد الحقيل. 46

منيره سعود علي السبيعي. 47

نوره ابراهيم النقير. 48

نوره بنت صالح بن القحطاني. 49

نوره بنت عبدالعزيز اللحيدان. 50

نوره بنت علي بن آل سرور. 51

نوره فالح  سالم ابوثنين. 52

نوف عبدالعزيز عبدالرحمن الدخيل. 53

هاجر زويد الشمري. 54

هيفاء أحمد المسند. 55

وفاء بنت عبداهلل بن أبوعبيد. 56

يارا عبدالرحيم االيوبي. 57

كلية الحاسب

الشبكات وأنظمة االتصاالت

احالم احمد البداح. 1

الجوهره بنت خالد بن عبدالعزيزالعمر. 2

العنود بنت سعود بن الحربي. 3

العنود بنت فريد بن سعيد الفوزان. 4

امتنان ناصر السعراني. 5

امل احمد القويز. 6

انوار بنت مشبب بن آل مطلق. 7

بسمة سعد دخيل الرحيمي المطيري. 8

بسمة عزام عبدالعزيز الزبن. 9

بسمه بنت حسين بن المغيدي القحطاني. 10

بشائر بنت محمد بن صالح خشيل. 11

بيان غازي سعد آل شيبان. 12

تغريد بنت ظافر بن ال مشحن الشهري. 13

تهاني بنت حمدان عبداهلل الخثيمي الشهري. 14

جيهان بنت محمد بن سعد العتيبي. 15

حصه بنت ابراهيم الدريهم. 16

خديجة بنت يحيى بن حاوي قرواشي. 17

خلود بنت راجح بن عواجي. 18

خلود حسن الحربي الفيفي. 19
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خلود فهد الدهام. 20

خوله بنت عبداهلل بن سالم الفريدي الحربي. 21

دالل بنت حامد بن الحبي العامري. 22

رزان بنت نايف بن عبداهلل  المطيري. 23

رقيه صالح حسين الجندي. 24

روابي ابراهيم الدلقان. 25

روابي عبدالمجيد المالكي. 26

روان بنت مقبل بن الجمعان. 27

روزان تركي الشريطي. 28

رويدا بنت ناصر بن القاسم. 29

ريم بنت سعود بن الميموني المطيري. 30

ريم بنت صالح بن الزبير الزهراني. 31

ريوف عبدالرحمن الثنيان. 32

ساره بنت عايض بن القحطاني. 33

شهد بنت خالد بن الحربي. 34

شيهانه بنت عيسى بن الوهبي الحربي. 35

طيبه بنت الطاف بن حسين. 36

عائشه بنت يحي بن آل محفوظ االسمري. 37

عائشه هادي أحمد مدخلي. 38

عروب محمد بن هويمل. 39

فاطمة عبد السالم بن عوض ال مبارك. 40

لطيفه فيصل بجد المطيري. 41

لمياء بنت سليمان بن عباد الحربي. 42

لولوه بنت عدنان هاشم السيد. 43

ليلى بنت عبدالعزيز بن حمود الدخيل. 44

مدى عقالء الظلماوي. 45

مريم عبداهلل الفرحان. 46

مريم معيوف الدوح الشمري. 47

مالك بندر عبدالعزيز الحسن. 48

منيره بنت مرزوق بن الصقيهي القباني. 49

مي بنت احمد بن عسيرى. 50

نجالء بنت سعيد بن الغامدي. 51

نجالء بنت عبداهلل بن محمد المناع. 52

نجود فاهد الشهراني. 53

نجود مرضي العامري السبيعي. 54

نسيبه محمد باوجيه. 55

نوره بنت ابراهيم بن المغيربي. 56

نوره بنت خالد بن عبداهلل التويم. 57

نوره بنت فارس بن احمد الهاجري. 58

نوره بنت محمد بن حسن الشهري. 59
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نوره بنت ناصر بن الهزاني. 60

نوف ابراهيم عتين. 61

نوف بنت عبداللطيف بن سميح. 62

نوف بنت محمد بن عبداهلل النفيسه. 63

نوف سعد الشدي. 64

نوف غويزي الحربي. 65

نوف محمد فهاد العزة السبيعي. 66

هدى بنت صالح بن غازي السماعيل. 67

هند محمد فداء الدين ال ادريس. 68

وجدان بنت بلغيث بن ابراهيم الجنيدي . 69

الصحبي

ياسمين عبد العزيز علي بني حسن الزهراني. 70

علوم الحاسبات

أروى بنت عبد اهلل بن حمود  الشهري. 1

أمجاد بنت صقر بن عثمان  المطيري. 2

أمل فريح المطيري. 3

ابتهال بنت فهد بن محمد البريك الدوسري. 4

ارام بنت موسى بن حيان. 5

اريج عوض االسمري. 6

افنان علي الشهري. 7

العنود بنت محمد بن بن محارب. 8

اماني احمد صالح المحامض. 9

امجاد بنت ناصر بن ال حمدان الغامدي. 10

امل بنت محمد بن عبداهلل الربيع. 11

امنه بنت صالح بن السبيعي العنزي. 12

انوار بنت الحميدي بن العنزي. 13

بثينه بنت عبداللطيف بن شبيب. 14

بدريه بنت عبداهلل بن العتيبي. 15

بدور بنت عياده بن الوهبي الحربي. 16

بشاير غازي قنزل. 17

تسنيم عمر باداود. 18

تغريد بنت مريزيق بن ماطر الخماش. 19

تهاني شباب النفيعي. 20

دالل نائف المطيري. 21

رحاب بنت فالح بن ناصر القحطاني. 22

رنا بنت علي احمد آل شهوان الكثيري. 23

رنا بنت محمد بن الضرغام. 24

رنيم صالح الجويعي. 25

ريم بنت حسين بن حمود العنزي. 26
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ساره بنت ابراهيم بن الفصام. 27

ساره بنت احمد بن محمد الحامد. 28

ساره بنت حمد بن الذيبان. 29

ساره بنت سعيد بن ابوقحيصه. 30

سلسبيل بنت احمد بن الخطاف. 31

سلوى بنت سالم أبو ناصر الغامدي. 32

سمر بنت مطر بن دهيران المطيري. 33

سوسن بنت سعد محمد ال تركي القحطاني. 34

شذى بنت هالل بن آل هالل الحنيطي. 35

شروق بنت غازي بن دليم الحافي. 36

شموخ فهد العتيبي. 37

غادة بنت خالد بن عبدالعزيز العروان. 38

غدير سرور الجيزاني. 39

غيداء بنت علي بن عبداهلل المحمود. 40

فاديه بنت محمد بن السبيعي العنزي. 41

فاطمه احمد عسيري. 42

فاطمه بنت عمر بن القباني. 43

فداء بنت سعد بن شارع القحطاني. 44

لمى بنت أحمد بن محمد األحمري. 45

ليلى بنت عميش بن الدبيعي الناشري. 46

لينا بنت عبد الشكور آل درويش القرشي. 47

مريم بنت حسين بن احمد مدوح هزازي. 48

مريم حسن عمر الحربي. 49

مالك بنت مشعان بن الشمري. 50

منار بنت محمد بن زامل الشهراني. 51

منيره علي البعيص الغامدي. 52

مها بنت فهد بن الرميح. 53

مها خالد الراشد. 54

مها عناد غوطان السبيعي العنزي. 55

موضي فهد محمد بن زايد. 56

ميسان بنت خالد بن النغيمشي. 57

نهى عبدالغني محمد عطيه. 58

نوره بنت عبدالملك بن المطلق. 59

نوره بنت عياد بن العالي العتيبي. 60

نوف بنت شعيان بن عبداهلل العصيمي. 61

نوف بنت عبدربه بن عبدالكريم العصيمي. 62

هبه عبداهلل عارف الطوير. 63

وعد بنت عازب بن مطلق الزهراني. 64

وعد بنت ياسين بن سليم. 65

وفاء بنت مسفر بن العرجاني العجمي. 66
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وفاء فواز البقمي. 67

والء بنت احمد بن حليس الزهراني. 68

نظم المعلومات

أثير ابراهيم الزامل. 1

أثير بنت فهد بن االسلمي الشمري. 2

أروى بنت صالح بن آل طيشان الغامدي. 3

أروى حمدان عبداهلل الشمري. 4

أريج ناصر عبدالعزيز العكوز. 5

أسماء محمد ناصرالشهراني. 6

أسيل  بنت عبداهلل بن الحربي. 7

أفنان محسن عبداهلل القحطاني. 8

ألفاف بنت محمد بن الفايدي الجهني. 9

أماني عبداهلل هاجد المطيري. 10

ابتسام بنت سعيد بن العواشز الشهراني. 11

ابرار بنت عيد بن عبدالعزيز العيد. 12

اثير بنت فهيد بن آل رشيدان القحطاني. 13

اروى بنت ثالب بن منصور البقمي. 14

اسماء بنت محمد بن معيض النفيعي. 15

اسماء بنت نايف بن ناصر القحطاني. 16

اسماء خليل اليوسف. 17

افنان بنت سعود بن عبداهلل السبيعي. 18

افنان بنت عبد الرحمن بن العبد الجبار. 19

االء عبدالرحمن براهيم الورهي. 20

البندري بنت محمد بن نايف بن ربيعان. 21

البندري مشاري عيسى المشاري. 22

الجوهره بنت علي بن بريبك السبيعي العنزي. 23

الدانه بنت غانم بن نفل آل حمود الدوسري. 24

الدانه بنت فهد بن عبدالرحمن بن سعيد. 25

العنود بنت عبدالرحمن عبدالمحسن الغنام. 26

العنود فيصل مبارك العاصمي القحطاني. 27

العنود بنت محمد بن سليمان بن سلمه. 28

العنود بنت نايف بن سلطان الدويش. 29

العنود صالح الفقيري العنزي. 30

الفتون بنت محمد بن التويمي. 31

الهنوف بنت عبدالعزيز بن ابراهيم بن كليب. 32

امجاد بنت فهد بن الحمود. 33

امجاد بنت نائف مترك السحيمي القحطاني. 34

امل نغيمش ضيف اهلل الميموني المطيري. 35

امل عبداهلل محمد بغلف. 36
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اميرة طالل خالد ابو رقبة. 37

اميره بنت محمد بن عبدالرحمن المانع. 38

انوار بنت حمدي بن الشمري. 39

ايثار بنت سليمان بن دخيل العصيمي. 40

ايالف بنت عبد اهلل بن نهاض النفيعي العتيبي. 41

ايمان بنت الفريم بن الصقري العنزي. 42

بدور بنت علي بن ال منان اليامي. 43

بدور بنت معيض بن الجعيد. 44

بشائر إبراهيم المزيد. 45

بشاير بنت محمد بن سالم القحطاني. 46

بشاير محمد العقل. 47

بيان بنت على بن محمد الشهرى. 48

جمانه عبداهلل محمد السلطان. 49

جواهر بنت غالي بن كديميس العتيبي. 50

جواهر بنت محمد بن مسعود ال رشيد. 51

جيهان بنت عبدالرحمن بن صالح الطويان. 52

حصه بنت راشد بن عبدالعزيز الكنهل. 53

حصه بنت علي بن عبداهلل العقيل. 54

حنان بنت ابراهيم بن محمد الضفيان. 55

خلود بنت مسفر بن آل خليدان الدوسري. 56

خلود معيض البجيدي العنزي. 57

خوله خالد الخضير. 58

دنى بنت فهد بن عبدالعزيز العسكر. 59

ديما بنت عبداللة آل عبوش الغامدي. 60

ذكرى بنت غدير بن غازي العنزي. 61

ذكرى عبداهلل حمد العقيلي. 62

رئام بنت محمد ناصر البليهد. 63

رزان بنت سعد بن فرحان الخبيزي. 64

رزان عبداهلل البريدي. 65

رقيه علي الجميعه. 66

رنا أحمد زايد الدغمه. 67

رنا عثمان الجاراهلل. 68

روابي بنت قالط الذيابي الرشيدي. 69

روان أمين علي السويدان. 70

روان بنت عبدالمحسن الرويجح. 71

روان بنت محمد بن العصيمي. 72

روان بنت محمد بن مشبب االحمري. 73

روان حسين ردن المطيري. 74

روان مثني حسين آل حريد. 75

روال بنت عبدالرحمن بن المطلق. 76
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ريم بنت عبد الرحمن بن إبراهيم بن عون. 77

ريم بنت ناصر بن بن رشود. 78

ريم رياض سعد الهندي. 79

ريما بنت وليد بن عبداهلل بن عزيز. 80

ريما فهد عبدالكريم الشدوخي. 81

ريناد بنت عبداهلل بن مقبل السلطان. 82

سارا بنت ابراهيم بن عبداهلل السعدون. 83

سارة ربيع مراد الشربيني. 84

سارة عقاب المطيري. 85

ساره بنت عبدالجبار بن ابراهيم اليحيى. 86

ساره بنت وليد بن فهد التمامي. 87

ساره سلطان اليحيى. 88

ساره عبدالرحيم طميحي. 89

سلطانه بنت عبداهلل بن العنزي. 90

سماء ناشي العتيبي. 91

سميرة سعيد بن معيض الجعفري المطيري. 92

سميره بنت عتقان بن ناشر العوني المطيري. 93

شريفه شعبان علي الشريف. 94

شهد بنت بريك علي آل هزاع القرني. 95

شهد بنت حمد بن ابراهيم الدهيشي. 96

شهد بنت فهد بن عبداللطيف البريكان. 97

شهد محمد الحامد. 98

شوق بنت منصور بن سليمان المطوع. 99

شيخه بنت محسن بن السبيعي. 100

عبير بنت عايض بن سعد الشعفولي الهاجري. 101

غاده بنت عايد بن دبيان الدهمشي. 102

غدير بنت ناصر بن منير المطيري. 103

غيداء بنت ضيف اهلل بن الظاهري. 104

غيداء بنت عبدالعزيز عبدالرحمن بن محبوب. 105

فاديه علي ابراهيم عثمان. 106

فاطمه بنت سالم بن حمد ال معجبه. 107

فاطمه بنت شباط ابن المشعبي السبيعي. 108

فاطمه علي براهيم البكري. 109

فرح بنت فهد بن عبدالهادي العتيبي. 110

فهده بنت سعود بن عبدالعزيز السويلم. 111

فهده بنت نايف بن آل مسعود القحطاني. 112

فوزيه عبداهلل مرزوق العويمري الرشيدي. 113

لجين بنت محمد بن سعد العوني. 114

لجين بنت محمد بن ناصر بن صبيح. 115

لمى بنت فهد بن البراك. 116
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لمياء بنت عبدالعزيز بن راشد الخميس. 117

لمياء بنت علي بن راشد الشبانات. 118

لمياء بنت فهد بن عبداهلل المهوس. 119

مالك بنت عويض بن موسم العوني المطيري. 120

منار بنت سعود بن موسى الحمدان. 121

منى بنت محمد بن عبداهلل الشهراني. 122

منيره بنت محمد بن الهويمل. 123

مها بنت سلطان بن محمد السلطان. 124

مها شمسي علي الفريجي. 125

مهاء عبدالعزيز سعد الراشد. 126

موضي بنت شعوي بن المطيري. 127

موضي بنت يوسف بن مناحي الرشدان. 128

مى بنت صالح بن محمد آل عمر. 129

مي خالد القاضي. 130

ميس عبداهلل عبدالعزيز التويجري. 131

ميسون بنت بندر بن عياط العنزي. 132

نادية ناجي عبداهلل هجرسي. 133

نادين ابراهيم اليحيان. 134

ناديه بنت سليمان بن حمود العنزي. 135

نجد عبدالرحمن العبداللطيف. 136

نجد عبداهلل الحبشان. 137

نجالء خالد عبداهلل العضياني العتيبي. 138

نجود بنت محمد بن العبدالسالم. 139

نجود شديد المقاطي. 140

ندى بنت عبدالخالق بن احمد الشمراني. 141

ندى بنت علي بن العطيوي. 142

ندى بنت محمد بن مسعود الزنيفير الحربي. 143

ندى منصور أحمد الحيان. 144

نوال بنت محمد بن محيسن الشيباني. 145

نورا بنت عبداهلل بن مزعل العيد. 146

نوره بنت حنش بن الشمراني. 147

نوره بنت خالد بن الحسينان. 148

نوره بنت ذياب المقوعي الرشيدي. 149

نوره بنت محمد بن حمد آل الشيخ. 150

نوره بنت ناصربن الرمالي الشمري. 151

نوره بنت نايف بن البيضاني الحربي. 152

نوره محمد العمير. 153

نوف بنت حمود بن علي الراشد. 154

نوف عبدالعزيز الموينع. 155

هاجر بنت فهد بن صالح الروضان. 156
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هدى سعد هيف ال سالم. 157

هديل بنت حمد بن عبدالعزيز السلمان. 158

هديل بنت خالد بن عبداهلل الزاحم. 159

هديل بنت سلوم بن معيوف الرويلي. 160

هديل بنت عبدالرحمن بن سعد العجاجي. 161

هديل خالد علي العييد. 162

هيا بنت عبدالرحمن بن محمد الدهمش. 163

هيا بنت فهد بن مقيرن. 164

هيفاء بنت عبد اهلل العصيمي العتيبي. 165

هيفاء سليمان الصعيدي. 166

هيله بنت محمد بن العريفي. 167

وجدان بنت عبدالعزيز بن عبداهلل  شار. 168

وفاء بنت عبدالعزيز بن محمد الحربي. 169

وفاء بنت محمد بن الحسون. 170

وفاء بنت مسفر بن معيوف الحربي. 171

والء بنت علي بن احمد آل شهوان الكثيري. 172

يارا بنت عبدالمحسن بن سعود القحطاني. 173

ياسمين بنت حمود بن السميري. 174

كلية الخدمه االجتماعية
أثير بنت عبداهلل العجالين الدوسري. 1

أثير بنت فهد بن محمد الصبيح. 2

أثير عبداهلل خلف ال دحيم الدوسري. 3

أشواق بنت مطلق ال زايد السهلي. 4

أشواق عبداهلل صالح الحالفي. 5

أفنان عمر باقازي. 6

أكابر عبدالعزيز النويصر. 7

أماني بنت فواز بن المطيري. 8

أمجاد بنت سعد بن السبيعي عنزي. 9

أمل بنت عبداهلل بن هزازي. 10

أمل محمد علي القحطاني. 11

إيمان ناصر مسفر آل سالم. 12

ابتسام بنت سليمان بن المرشد. 13

ابتسام بنت عبداهلل بن ال تميم الدوسري. 14

ابتهال بنت عبداهلل بن الشهراني. 15

ابرار مسفر الحمدي. 16

اثير بنت سعيد بن ال بو خضاع الشهراني. 17

اثير بنت فهد بن الشبوي القحطاني. 18

اثير بنت محمد بن عبداهلل الكليب. 19
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اثير خالد المورقي. 20

اثير سرور بني سالم الحربي. 21

اثير عبدالعزيز العامر. 22

احالم بنت ضيف اهلل بن العتيبي. 23

اروى بنت سعود بن الظاهري الحربي. 24

اروى سالم ال برقع القحطاني. 25

اروى محمد العبيد. 26

اريج بنت فهم بن العتيبي. 27

اريج بنت ناصربن مدخلي. 28

اريج عبداهلل الزهراني. 29

اسرار بنت سعيد بن ال قرنين القحطاني. 30

اسماء بنت عبد اهلل بن عيد  القحطاني. 31

اسماء بنت عبداهلل علي ال جمعان الغامدي. 32

اسماء بنت فرج بن مهدي الشهراني. 33

اسماء بنت الفي بن نوار المطيري. 34

اسماء بنت يوسف بن البلوشي. 35

اسماء محمد النجمي. 36

اسيل بنت عبد اهلل بن محمد الصبياني. 37

اسيل جزاع الشمري. 38

اشواق خلف السبيعي العنزي. 39

افراح بنت شالح بن البشري الحربي. 40

افنان ظافر القحطاني. 41

افنان عبداهلل الحماد. 42

افنان محمد الزهراني. 43

االء بنت عبد اهلل بن عويض الحربي. 44

االء عبد الخالق عبداهلل القرني. 45

االء عبدالعزيز الدوسري. 46

البندري قزعان العصيمي العتيبي. 47

الجازي محمد النملة. 48

الجوهره بنت عبداهلل ابن عقل القشعم. 49

الجوهره بنت عبداهلل بن الراشد. 50

الجوهره بنت ماجد بن سعد الشهيوين. 51

الجوهره بنت محمد بن أبابطين. 52

الجوهره بنت منصور بن عبداهلل العثمان. 53

العنود بنت احمد بن البطي. 54

العنود بنت بندر بن عبدالعزيز الصعيب. 55

العنود بنت مشعان بن العنزي. 56

العنود بنت ناصر بن آل سالم. 57

العنود ضيدان فهيد السهلي. 58

العنود عبدالعزيز فهد  الحميد. 59
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العنود عبداهلل ال سهيله الدوسري. 60

العنود عبداهلل عبدالرحمن الثنيان. 61

العنود فيصل ضاوي الشيباني. 62

المها طارق صالح الغريميل. 63

الهنوف بنت عبداهلل بن الجربوع. 64

الهنوف سعد الراجح. 65

الهنوف عبد اهلل يحيى النجيم. 66

الهنوف عمر العمري. 67

الهنوف محمد الرومي. 68

الهنوف مساعد العثمان. 69

اماني بنت عسكر بن عسيكر الرشيدي. 70

اماني بنت عقيل بن السبيعي العنزي. 71

اماني عزيز عبداهلل آل عبيد الشهري. 72

اماني مسفر سعيد الدوسري. 73

امتنان حسين عبداهلل آل دعالن. 74

امجاد بنت راشد بن الضباح. 75

امجاد بنت عوض بن ضيف اهلل الحربي. 76

امجاد بنت كميخ بن المقاطي العتيبي. 77

امجاد بنت مفرح بن القحطاني. 78

امجاد عبداهلل ناصر الشيخ. 79

امل بنت ابراهيم بن بن حاضر. 80

امل بنت احمد بن سعيد الزهراني. 81

امل بنت حسين بن الطفيلي الزهراني. 82

امل بنت علي بن سليمان الصقر. 83

امل عبداللطيف الوهيب. 84

امل عسير عياد المطيري. 85

امل محسن حمدان الخمشي العنزي. 86

امواج مجري العتيبي. 87

اميره بنت ذياب بن بن سعيد الفرج. 88

اميره بنت مبارك بن البريكي الدوسري. 89

اميره بنت مترك بن العصيمي العتيبي. 90

انجود وجب الشيباني العتيبي. 91

انفال ابراهيم العبودى. 92

انفال بنت محمد بن العواد. 93

ايمان بنت عائض بن ال حسناء القحطاني. 94

ايمان بنت عبدالعزيز بن السراء. 95

بدريه بنت ظاهر الدحيالن الشمري. 96

بدريه بنت فرحان ابن العنزي. 97

بدور بنت سفر بن االحيمر المطيري. 98

بسمه عبدالعزيز عكام. 99
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بسمه محمد حمد الفريج. 100

بشائر بنت سعد بن عمير. 101

بشائر حمود الشيباني العتيبي. 102

بشاير بنت احمد بن البارقى. 103

بشاير بنت سعد بن عبدالمغني المطيري. 104

بشاير نياف الشاطري المطيري. 105

بشرى بنت علي بن محمد القحطاني. 106

بشرى سعيد أبوملحة. 107

بيان بنت احمد بن حكمي. 108

بيان خالد عبدالعزيز السلوم. 109

تغريد عبداهلل الشامري العجمي. 110

تهاني بنت عبداهلل محمد آل عبداهلل القرني. 111

تهاني بنت فارس بن العصيمي. 112

تهاني حسين القحطاني. 113

تهاني مرزوق الحربي. 114

جواهر صالح رافع الشهري. 115

جواهر عمر محمد العبودي. 116

جوهره فالح الشمري. 117

حسناء بنت محمد بن الدغيليبي. 118

حصه بنت سامي بن عبداهلل بن سلوم. 119

حصه بنت سعد بن المغيض. 120

حصه بنت محمد بن آل مقدعه القحطاني. 121

حصه بنت ناصر بن الباللي. 122

حصه بنت يوسف النافع. 123

حصه سليمان عبدالعزيز الحديثي. 124

حنان بنت عبد اهلل بن الزحيفي. 125

حنان محمد الغامدي. 126

حنين موسى آل مشجع. 127

خلود بنت صالح بن إبراهيم السنيدي. 128

خلود بنت عبد اهلل بن سعد الخضير. 129

خلود بنت مسفر بن السوده السبيعي. 130

خلود صالح عبداهلل الزهراني. 131

خلود عيسى الشامخ. 132

خلود مفضى كديران الطلحي الظفيري. 133

دانه بنت ظافر بن الكلثمي الشهري. 134

دالل بنت متعب بن الشمري. 135

دالل مسفر سعد الشمراني. 136

دليل مبارك العتيبي. 137

ديمه بنت محمد بن السور. 138

رايه بنت جمل بن ناصر بن شري. 139

خريجات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1438-1439هـ



الخريجات للعام 1439/1438هـ
240

ربا بنت صالح بن محمد الحميدان. 140

ربى بنت محمد بن السحمه القحطاني. 141

ربى خالد العليان. 142

ربى محمد الرويس البقمي. 143

رحاب بنت مسعود بن النفيعي العتيبي. 144

رحاب بنت يحيى حبتري. 145

رحاب سعيد القحطاني. 146

رحاب عايض القحطاني. 147

رحاب عبداهلل هميجان الشدادي الحارثي. 148

رحمه سالم بارقي عسيري. 149

رغد بنت عبدالرحمن بن السماعيل. 150

رقيه بنت سلطان بن سلطان. 151

رنا متعب سالم الشاطري المطيري. 152

رندا صالح عبداهلل المغيري العتيبي. 153

روابي بنت حمود بن الشدادي الحارثي. 154

روابي بنت يوسف بن عبداهلل الشمالي. 155

روابي ساير الرويلي. 156

روابي عبداهلل زيدان. 157

روان بنت تميم بن عبداهلل الوقيفه الدوسري. 158

روان بنت خالد بن سعود بن حمود. 159

روان بنت عايض بن آل ربيع االحمري. 160

روان بنت محمد بن القبيسي. 161

روان بنت محمد بن القحطاني. 162

روان بنت محمد بن عبداهلل السروي. 163

روان مليفي السبيعي العنزي. 164

ريا بنت صالح بن علي الصقير. 165

ريم بدر القعود. 166

ريم بنت خالد بن اليعيش. 167

ريم بنت صالح بن بن رمضان. 168

ريم بنت طارق بن صالح الرسيني. 169

ريم بنت علي بن ال فاضل الحارثي. 170

ريم بنت مشعل بن العتيبي. 171

ريم حمد الحربي. 172

ريم سعد العجمي. 173

ريما بنت بداح بن الكودري القحطاني. 174

ريماء يحيا اليحيا. 175

ريهاف بهجت زاهد. 176

ريهام صالح العنزي. 177

ريوف بنت محمد بن يحيى الشهراني. 178

سارة خالد ابوونده. 179
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سارة محمد احمد شراحيلي. 180

ساره بنت سالم بن السالم. 181

ساره بنت سعود غايب. 182

ساره بنت شعيل بن العتيبي. 183

ساره بنت عبدالعزيز بن عبداهلل الجراح. 184

ساره بنت غريب بن الحربي. 185

ساره بنت مبارك بن الدوسري. 186

ساره بنت مدله بن المخلفي الحربي. 187

ساره بنت مساعد بن العبدالرحمن. 188

ساره بنت يعقوب بن المحارب. 189

ساره خالد عبدالرحمن المرشد. 190

ساره راشد معيكل  القحطاني. 191

ساره عبد اهلل حمد العبدالعزيز. 192

ساره عبداهلل الدوسري. 193

ساره عبداهلل عبدالعزيز العبيد. 194

ساره علي عبداهلل ال فهاد الغامدي. 195

ساره فيصل سعد المغيري العتيبي. 196

ساره متعب هزاع الشمري. 197

ساره محمد الرشيد التميمي. 198

ساره محمد المعمري. 199

سامية مسفر محمد  األكلبي. 200

ساميه بنت دعسان هجهوج الرشيد الشمري. 201

ساميه بنت عبداهلل بن مهدي جراح. 202

ساميه مسفر السهيمي القرني. 203

سحر فهيد الحارثي. 204

سديم عمر السعدان. 205

سلطانه سعود الشمري. 206

سلطانه مليح فرحان الحربي. 207

سلوى ضيف اهلل غانم الخمشي العنزي. 208

سميه بنت سليمان بن الرميح. 209

سندس غنام الصمعاني. 210

سوسن عبدالرحمن الفيفي. 211

شادن عبدالرحمن بدوي الغامدي. 212

شادية بنت ناصر بن محمد القحطاني. 213

شذا بنت محمد بن ال رديني الشهري. 214

شذا عزيز حبيب المطيري. 215

شذى بنت حمد الجرفين الدوسري. 216

شروق بنت غانم بن الخشعاني البارقي. 217

شروق بنت مفلح بن المخلفي الحربي. 218

شروق محمد الهراوي المالكي. 219
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شريفه علي القرني. 220

شغاف بنت داود بن سليمان الشدوخي. 221

شماء سالم المحسن. 222

شهد بنت حسين بن آل مرعبه العرجاني. 223

شهد بنت خالد بن الجدعان. 224

شهد بنت فهد بن العبدالكريم. 225

شهد بنت محمد بن با سيف. 226

شهد عبداهلل الدوسري. 227

شهد عوض عواض الحافي. 228

شهد محمد الجوفان. 229

شهد مرضي الدوسري. 230

شوق عبداهلل الزبيدي. 231

شيخة حسن مسعود ال سعد القحطاني. 232

شيخه بنت سعد بن الشكري الدوسري. 233

شيخه بنت ماجد بن دخيل الدوسري. 234

شيماء بنت محمد بن شجاع العماج. 235

صالحة يحيى أحمد نهاري. 236

صفيه شداد بن احمد بن علي الصلبي. 237

عائشه بنت حسين بن ال غراب القحطاني. 238

عاىشه عوض المطيري. 239

عايشه بنت ظافر بن الشهري. 240

عبير بنت صالح بن الفتحي العمري. 241

عبير بنت عبد اهلل بن فهد الدوسري. 242

عبير بنت عبداهلل بن الشالش. 243

عبير بنت علي بن الحسين. 244

عبير بنت منير بن البقمي. 245

عذاري محمد الحميدي آل روق. 246

عفاف ساير علي العمري. 247

عفاف علي عوض الحربي. 248

علياء بنت مفلح بن الفريدي الحربي. 249

عهود بنت سليمان بن التركي. 250

عهود عبد الرحيم احمد الصومالي. 251

عواطف غزاي المطيري. 252

غادة بنت نشاط بن ابراهيم العتيبي. 253

غادة فهد الرشيد. 254

غاده أحمد مسعد الدهام. 255

غاده جابر حسن الفيفي. 256

غاده خالد العقيل. 257

غاده خالد الغيهب. 258

غاده عبد اهلل عبد الرزاق الغامدي. 259
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غد عبدالرحمن السلمان. 260

غدير عليان العنزي. 261

فاطمة بنت علي بن يحيى الحريصي. 262

فاطمة عايض ال عاطف القحطاني. 263

فاطمة فهيد السبيعي. 264

فاطمة محمد النفجان. 265

فاطمة محمد رشاد بن علي حكمي. 266

فاطمه بنت زاهر بن البارقي. 267

فاطمه بنت سليمان بن سعيد الوقدان. 268

فاطمه بنت صالح بن يحيى ال يسر. 269

فاطمه بنت محمد بن آل معيذر. 270

فاطمه بنت ميسر بن حنوني معيني. 271

فاطمه محمد العنزي. 272

فريال حسن الدوسري. 273

فلوه سعيد فهد ال غوينم. 274

فهده بنت سليمان بن محمد الدهيمش. 275

فوزه دخيل الوبيري الشمري. 276

فوزيه بنت عبداهلل بن حمود العتيبي. 277

لجين بنت محمد بن الفضل. 278

لطيفه بنت عبدالعزيز  عبداهلل بن  ضاحي. 279

لطيفه سالم عبداهلل المرزوق. 280

لمى بنت عبدالرحمن بن محمد الحوشان. 281

لمى بنت عبداهلل بن السحيباني. 282

لمى صالح شائع الخشيبان. 283

لمياء بنت محمد بن حنتول. 284

لمياء خالد الوتيد. 285

لولوه عيسى محمد الجويعد. 286

مجد ثالب المطيري. 287

مرام بنت علي بن محمد العرفج. 288

مرام بنت محمد ابن العصيمي. 289

مرام بنت محمد بن الزهراني. 290

مرام بنت محمد بن المطيري. 291

مرام سعد الرزيحي. 292

مرام عبداهلل عبدالعزيز الغليقه. 293

مرام علي المطيري. 294

مرام عويض المطيري. 295

مرام محمد سعد بن عظيمان التميمي. 296

مرح بنت مفرح بن المطيري. 297

مروى عبدالمحسن القعيد. 298

مريم عبدالجبار الهميلي. 299
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مزنه سعود السبيعي. 300

مزنه محمد الشمري. 301

مشاعل بنت رمضان بن الدعيجي. 302

مشاعل بنت صالح بن عوض المخلفي الحربي. 303

مشاعل بنت علي بن ناصر الزرير. 304

مشاعل بنت محمد بن العمري الحربي. 305

مشاعل محمد علي الزقروطي الشمري. 306

مالك بنت خالد بن ناصر الحيان. 307

مالك بنت عبداهلل بن البريك. 308

مالك بنت محمد بن الجمعه. 309

مالك بنت محمد بن سعد العروان. 310

مالك سالم محمد الخشرمي الشهري. 311

مالك محمد العجمي. 312

مالك ناصر سلمان العضيله المطيري. 313

منار عبد اهلل القحطاني. 314

منار عزمي يوسف البلوي. 315

منال بنت احمد بن الفرهود. 316

منال بنت سعيد بن الشهري. 317

منال رجاء العتيبي. 318

منتهى بنت رشود بن ال رشود. 319

منى بنت خالد بن القريشي السبيعي. 320

منى بنت سعد بن عبدالرحمن المطوع. 321

منى بنت سليمان بن محمد العصيمي. 322

منى بنت عبداهلل بن الراجحي. 323

منى بنت عبدالهادي الخنفري القحطاني. 324

منى بنت عيد بن راشد المخلفي. 325

منى بنت فهد بن الدعجاني العتيبي. 326

منى بنت محمد بن مجرشي. 327

منى صالح الدريبي. 328

منيرة مترك العتيبي. 329

منيره بنت خالد بن العضيله المطيري. 330

منيره بنت خالد بن عبدالعزيز الباللي. 331

منيره بنت سلطان بن بن شهيوين. 332

منيره بنت عطيان بن المطيري. 333

منيره راشد الجخيدب. 334

منيره عبد الكريم الصالح. 335

منيره فيصل عبداهلل البرازي السهلي. 336

منيره هالل غالب الهذيلي البقمي. 337

مها بنت راشد بن ال دواس. 338

مها بنت عبدالعزيز بن الدواس. 339
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مها بنت عبداهلل بن الغانم. 340

مها بنت محمد بن ناصر السميري. 341

مها بنت محمد بن هزاع العتيبي. 342

مها تركي منيع العتيبي. 343

مها زيد العتيبي. 344

مها صالح الرسيني. 345

مها عبدالرحمن الثعلبي االحمري. 346

مها عبداهلل المانع. 347

مها علي الحربي. 348

مها فهد العروان. 349

مي بنت نجر مشعان الحزيمي. 350

مي عبداهلل الجهالني المالكي. 351

ميثاء هادي سعد الصقور. 352

ميعاد عبد المحسن محمد الغبيشي عسيري. 353

ميمونه بنت يحيى بن الصهيل. 354

ناديه بنت حمد الشدادي الحارثي. 355

ناديه بنت سعود بن سعود السويحلي. 356

نجالء بنت عبداهلل بن بن عتيق. 357

نجالء بنت عبدالمحسن بن ناصر العسكر. 358

نجالء بنت علي بن عائض الحربي. 359

نجالء فضل الشهري. 360

نجود بنت خالد بن الوتيد. 361

نجود بنت يحيى ال راقع. 362

نجود خالد القحطاني. 363

ندى بنت حمود بن ال بتير الدوسري. 364

ندى بنت عبد الرحمن بن الرشيد. 365

ندى بنت منصور بن فهد المحارب. 366

ندى عبدالرحمن باكرمان. 367

نما أحمد الزهراني. 368

نهله كريم الدهمشي العنزي. 369

نهى بنت ابراهيم بن أل الشيخ. 370

نهى بنت حمود بن المخلفي. 371

نهى صالح الرشيدي. 372

نوال بنت سفر بن جزاء الحارثي. 373

نوال بنت صالح عبداهلل الغفيص. 374

نوال بنت مطلق بن المحيميدي السهلي. 375

نوال فراج العتيبي. 376

نورا بنت عبدالرحمن بن العويس. 377

نورة بنت عبداهلل بن سليمان الخليفه. 378

نورة خالد راشد البطي. 379
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نوره احمد ال مشافي. 380

نوره بنت سعيد بن الشهراني. 381

نوره بنت صايل بن آل سويدان القحطاني. 382

نوره بنت عبدالرحمن بن محمد القوده. 383

نوره بنت عبداهلل بن عبدالرحمن الشعيفي. 384

نوره بنت عمران بن بن عمران. 385

نوره بنت فهد بن عبدالعزيز الدخيل. 386

نوره بنت مبارك بن المهان. 387

نوره بنت محمد الحميداني. 388

نوره بنت نايف بن السحيمي القحطاني. 389

نوره حمود القرني. 390

نوره راشد الكلثم. 391

نوره سعود بدر الدويش. 392

نوره عبد اهلل الشريم. 393

نوره عبداهلل بن إبراهيم المساعد. 394

نوره عبداهلل ناصر القريشي السبيعي. 395

نوره محمد زيد آل سعيد. 396

نوف بنت حمود بن سالم الحالفي. 397

نوف بنت خالد بن الصقير. 398

نوف بنت عبدالعزيز الكثيري. 399

نوف بنت عبداهلل بن الشهراني. 400

نوف بنت فهد بن بن حزام. 401

نوف بنت ناصر بن عبداهلل الغنام. 402

نوف بنت هالل بن الشيباني. 403

نوف سعد حماد الشاللي الخيبري. 404

نوف سعيد ظافر ال رشيد. 405

نوف عبداهلل الخراشي. 406

نوف عبداهلل عبدالمحسن شلهوب. 407

نوف مبشر محمد  سعيد األسمري. 408

نوف محمد عبداهلل المجنوني. 409

نوف ناصر البدر. 410

نوير نشاط القالع العتيبي. 411

هاجر بنت منيف النفيعي العتيبي. 412

هدى بنت فالح بن السبيعي العنزي. 413

هديل بنت محمد بن الفهمي الزهراني. 414

هديل بنت مطر بن العصيمي العتبيي. 415

هديل عبدالكريم عبدالرحمن الشويعر. 416

هال خالد القفاري. 417

هنادي احمد الحربي. 418

هنادي خالد عبدالرحمن الشهري. 419
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هنادي مطلق الشيباني العتيبي. 420

هند بنت حمد بن الغميز. 421

هند بنت عبداهلل بن المعيذر القحطاني. 422

هند بنت محمد بن عبداهلل العريني. 423

هند عبد االله فقيهي. 424

هند مطر عبداهلل المطيري. 425

هوازن محمد البصير. 426

هيا بنت سعود بن عبداهلل بن قضعان. 427

هيا بنت عيسى بن العبداللطيف. 428

هيا فرج آل عيد. 429

هياء بنت ابراهيم بن الدوسري. 430

هيام بنت حمود بن العتيبي. 431

هيفاء بنت احمد بن بلغيث  الشهري. 432

هيفاء ناصر محمد الشلوي. 433

هيله بنت سيف بن السيف. 434

هيله سعد السويلم. 435

وجدان بنت ابراهيم بن العتيبي. 436

وديان بنت عبداهلل بن الدريس. 437

وسميه عبدالمحسن الخنفري القحطاني. 438

وصايف بنت األسود بن عبيد الحربي. 439

وضحى عايض الخنفري القحطاني. 440

وعد بنت محمد بن ناصر المسعري الدوسري. 441

وعد بنت مسفر بن سعد الفردان. 442

وفاء بنت مطر بن الحربي. 443

وفاء علي الحسن. 444

والء بنت محمد بن ال عدله الشمراني. 445

كلية المجتمع
العلوم اإلدارية

أسماء بنت علي بن يعقوب الجريد. 1

أسماء ضاوي  الشيباني. 2

أفراح سرور المطيري. 3

أمتثال وليد السيد. 4

أمجاد فهد الشيباني. 5

أمنه عمر المطيري. 6

أميره بنت أحمد بن عبدالكريم الناصر. 7

أنوار غربي  الشمري. 8

ابتسام بنت حمد بن بن هضيبه السبيعي. 9

ابتسام بنت محمد بن سليمان الوتيد. 10

ابتهال فهيد  التميمي. 11
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ابتهال محمد علي القصيمي. 12

ابتهال مطلق معلث الضليعي. 13

ابرار بنت محمد بن فهد العتيبي. 14

ابعاد سلطان سليطين. 15

اثير بنت عبداهلل بن احمد العمر. 16

اثير حسين  بن سفيان. 17

اثير هايل الفاعوري. 18

اروى بنت احمد بن غريب. 19

اروى عبداهلل العتيبي. 20

اريج محمد فواز المطيري. 21

اسماء سعود  مجول. 22

اسماء مناور ذعار العنزي. 23

اشجان بنت نادر بن سالم. 24

اشواق سلطان العتيبي. 25

اشواق عبداهلل العتيبي. 26

اضواى عادل  بن هديان. 27

افنان حسين المالكي. 28

افنان عبداهلل المقني. 29

افنان مبارك  الدوسري. 30

البندري حضرم مناحي الدوسري. 31
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وعد ضيف  اهلل الشهري. 379

وفاء ماطر الحربي. 380

وفاء مشعل  العتيبي. 381

والء بنت معدي بن محمد الوليدي الشهري. 382

ولع ضيف  اهلل النفيعي. 383

يارا بنت حسن بن شبيب الدوسري. 384

ياسمين بنت درهم بن عبدالرحمن ال معلوي. 385

ياسمين عبدالمحسن علي الكبريش. 386

علوم الحاسب وتقنية المعلومات

أحالم بنت نواف بن سعد الشريهي الشمري. 1

أديم بنت ابراهيم بن محمد الدريبي. 2

ابتهاج خالد  العنزي. 3

اثير احمد العنزي. 4

اثير علي  الغامدي. 5

اثير علي القحطاني. 6

اثير ناصر  ال شبر. 7

ارجوانا خزعل راشد العصيمي. 8

اريج مصلح  القرني. 9

اشجان فهد  العنبر. 10

افراح فهد  المطيرى. 11

افراح مهدي  اليامي. 12

الجوهرة فواز الفوزان. 13

الجوهره محمد سعود العنزي. 14

العنود خليل المعمر. 15

العنود سعد  القويز. 16

العنود سعد  الهديان. 17

العنود سعود  السبيعي. 18

العنود صالح  القحطاني. 19

المها عبدالملك محمد عبد السالم اليمني. 20

الهام عابد  طوخي. 21

الهنوف عبدالعزيز  العقالء. 22
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الهنوف ناصر محمد القضيبي. 23

امجاد ابراهيم محمد الربيع. 24

امجاد مسند  ال فويضل. 25

امواج مسعد هضيبان المطيري. 26

اميره بنت خالد بن المسند. 27

اميره خالد  الخالدي. 28

اميره محمد شنوان العنزي. 29

انوار صالح عايض الرحيمي المطيري. 30

بيان عبدالمحسن  الصائغ. 31

تغريد بنت عطا اهلل بن لكويكبي الرويلي. 32

تهاني بنت صالح بن محمد الفواز. 33

جازا صايل  القحطاني. 34

جنى عبداهلل  القرطون. 35

جنى عوض  الشهري. 36

حنان سعيد  الشهراني. 37

حنين سعد  الزهراني. 38

خلود بنت خالد بن مزعل الفدعاني العنزي. 39

دعاء محمد العثيمين. 40

دنى عبداهلل مقبل حميد الخن القحطاني. 41

ديمه سعد الدريويش. 42

رزان بنت عوض بن سعيد القرني. 43

رشا بخيت  البندر. 44

رشيده ممدوح مزعل العنزي. 45

رهام سالم محمد المشدق العتيبي. 46

رهف خالد الحربي. 47

رهف خلف  بن سعران. 48

رهف قاسم محمد الشهري. 49

رهف محمد  السبيعي. 50

روان بدر  بن محيذيف. 51

روان بنت عبداهلل بن سالم العقيلي العطوي. 52

روان تركي  السويلم. 53

روان حسن  الشهراني. 54

روان خليفه  المطيري. 55

روان سعيد حسن القحطاني. 56

روان سليمان  بن رشيد. 57

روان شايم  العنزي. 58

روان عادل  السلمان. 59

روان عبدالمحسن  البجادي. 60

روزان هليل  العتيبي. 61

ريم حسين غضبان العنزي. 62
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ريم خالد  المرحوم. 63

ريما ايمن  الجريد. 64

ريما علي عزيز الشهري. 65

ساره احمد  عسيري. 66

ساره بنت دغش بن القحطاني. 67

ساره عبدالعزيز محمد الدريس. 68

ساره قبالن  القحطاني. 69

ساره يحي  كريري. 70

سحر عوض  الدوشان. 71

سماح سعد  المطيري. 72

سمر مطلق  العنزي. 73

شمسه فواز  العنزي. 74

شموخ بنت خلف بن عياش الفقيري. 75

شموخ محمد  بانواس. 76

شهد بنت عبداهلل بن عبدالعزيز أباحسين. 77

شهد حسن  العسيري. 78

شهد عبداهلل خالد المطيري. 79

شهد فلجي جروان العنزي. 80

شهد محمد  الخثران. 81

شهد ناصر  الصقيه. 82

شوق بنت الفي بن صنيتان الشيباني العتيبي. 83

صبيحه جاسم  السهو. 84

طرفه محمد  غشيان. 85

عائشة الفي الحربي. 86

عائشه شوعي أحمد جراح. 87

عبير مشعل  العنزي. 88

عزيزه سعد  العتيبي. 89

عفاف سلطان العتيبي. 90

عهد شجاع مرزوق البقمي. 91

غادة سعيد  القحطاني. 92

غاده حمود  المطيري. 93

غدى بنت شويش ضويحي الشويش. 94

غدير عتيق  الدوسري. 95

غيداء عبداهلل حامد القرفان. 96

فاطمه بنت عطااهلل بن صبحي المطيري. 97

فاطمه حمود ابراهيم العيدي. 98

فتون سليمان  الحجاب. 99

فهده ذيب القحطاني. 100

لورين عبدالواحد  يحيى. 101

لولوة سعود  الحسن. 102
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لين صالح  الحميدانى. 103

مرام حمد راضي العنزي. 104

مرام شفيع  الهوساوي. 105

مروه بنت ابراهيم بن عشوان السبيعي العنزي. 106

مروه محمد  محمد. 107

مريم عبداهلل  االسمري. 108

مريم فياض مزيد الطوالة الشمري. 109

مشاعل بنت سيد بن احمد بدوي. 110

مشاعل عبداهلل  المكادي. 111

مشاعل محمد  الغامدي. 112

مطريه بنت محمد بن عيسى األمير. 113

مالك بنت سعد بن مانع ال هضبان العمري. 114

مالك عبدالعزيز الدهامي. 115

منيره ابراهيم  الهديان. 116

منيره عبدالرحمن  المطيري. 117

منيره ماجد سليمان العواد. 118

مي مشعل  العتيبي. 119

نجالء عبداهلل القفاري. 120

ندى حسن احمد الفيفي. 121

ندى سليمان  الزيد. 122

نهلة سعد عبد العزيز الجويعي. 123

نوال محمد بن داوود. 124

نورا حمد ظافر العجمي. 125

نوره بنت فيصل بن العطني الحربي. 126

نوره عبد العزيز الدهامي. 127

نوره عبدالرحمن  بن بخيت. 128

نوره محمد  العمري. 129

نوف محمد سلمان ال رشيد. 130

نوف ناصر نايف القحطاني. 131

هديل احمد  الفياض. 132

هديل عبداهلل الجردان. 133

هند عبدالسالم  العتيبي. 134

هيفاء علي سعيد الغامدي. 135

وضحى مسفر مسعود الفهادي. 136

وعد عدنان  عبيداهلل. 137

يارا عبداهلل  القاسم. 138
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معهد تعليم اللغة العربية بغير 
اللناطقات

جوزلين  نيازي نيازي. 1

شهيداء  شريف. 2

قانتا  نور ستاني. 3

كينتا  دوسولوفسي. 4

اليبه  احمد محبوب. 5
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