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 الرؤية والرسالة واألهداف

 :الرؤية
 .أن تكون منارة المرأة للمعرفة والقيم  
 
  :الرسالة 

هي جامعة شاملة للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم 
 .في بناء االقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية

 
 :القيم 
والتفوق ، والتميز، وااللتزام بالجودة، واالحترافية  والثقة،  ، والنزاهة، االنتماء
   .المهنية
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 خريجات مرحلة الماجستير



 التمريض كلية 

 احالم مساعد عواض الحربي
 الحامد مداللهأرياف ناصر 

 مفرح الشهري أىأفنان علي محمد 
 جميلة أحمد مرضي الزهراني
 جواهر مطير مغبش الخالدي

 حنين صالح علي الدعيجي
 دالل عبدالله عامر النهدي

 زهرة عبدالله أل غزوي
 سلوى يحيى علي الوضاح

 شمسة فرحان حميد العنزي
 عمشاء عايض محمد العصيمي
 فداء محمد عبدالله بن سعران

 مصباح اسماعيل صديق مباركي
6 



 التمريض كلية 

  نادية حسين عثمان الصومالي
 نجالء دبيان غلب الشمري

 نجود محمد علي الغامدي
 نصرة حسين عثمان الصومالي

 القيضينورة سعد محمد 
 نورة عبدالرحمن عايد الحربي

 الشنيفينورة ناصر محمد 
 نورة عبدالله عامر النهدي

 وجدان محمد عايض العتيبي
 سهام ماجد زيد المطيري

 الذروي مبيريكشروق حميد 
 مشاعل ضيف الله غافل المطيري

 مصلح الحازمي ثالبأروى 
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 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 البياناتتحليل  –علوم الحوسبة قسم 

 السرحانيابرار عبد الرحمن عبدالله 
 الدويغرياثير خلف صالح 

 اماني علي أحمد الرباعي
 امل سليمان فوزان الربيعة
 انفال سعد علي القحطاني

 حنان عبدالله ابراهيم المنصور
 روان علي عبدالله العمرو

 حزامريم يحيى علي بن 
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 سارة شايع محمد الشايع
 الجهنيسارة عاشور ابراهيم 

 فيصل محمد المطيريسعاد 
 سماهر علي عبدالله الفواز

 تريكيلطيفة عبدالله ناصر بن 
 مروى سعد ابراهيم المسعود

 منار ابراهيم عبدالله العامري السبيعي
 منيرة محمد زيد العشبان

 العيديمنيرة محمد عبدالله 

 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 البياناتتحليل  –علوم الحوسبة قسم 
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 منير عطاالله العتيبينسايم 
 نهى عثمان عبدالله العواد

 نورة عبدالعزيز عبدالله الوابل
 هنادي عبدالعزيز عبدالرحمن الحمدان

 وجدان ابراهيم محمد السريع
 الشويشوفاء محمد ناصر 

 لمى محمد عبدالرحمن العسكر
 أمل عبدالرزاق يونس بن عيسى

 العتيبي مريزيقهنادي مشعل 

 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 البياناتتحليل  –علوم الحوسبة قسم 
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 اإلدارة واألعمالكلية 
 قسم إدارة أعمال 

 الفواز عبداللةابتهال خالد 
 ابتهال عبدالسالم عبدالله البكر

 أروى ابراهيم عبدالعزيز الفالح
 أروى خالد احمد البرقاوي

 أريج مبارك عبدالهادي القحطاني
 أريج محمد عبدالله الكالبي
 أسماء مساعد محمد الجبير

 الفليحأفنان أحمد عبدالله 
 االحمدي مريشيدإيثار عبدالله 

 إيمان احمد محمد االمير
 11 إيمان حسين غالب المعجل



 اإلدارة واألعمالكلية 
 قسم إدارة أعمال 

 البريكيبشرى حسن صالح 
 عبدالرحمن الشمري ثوينيتهاني 

 جواهر مساعد محمد الجبير
 الحراملةالجوهرة سعيد فالح 

 خلود مهدي حسين اليامي
 دالية زيني عبدالرزاق كشميري
 دانية اسماعيل ابراهيم العريني

 رهام عمر حسين الهاجري
 البهاللريم فهد سليمان 

 ريمه محمد احمد الغامدي
 12 الصقعبيسارة عبدالعزيز عبدالرحمن 



 اإلدارة واألعمالكلية 
 قسم إدارة أعمال 

 سارة عبدالله عامر النهدي
 سديم أسعد محمد رشيد

 شمس فضل سعد البوعينين
 الكريداشهد حسين علي 

 شوق يوسف حسن العولة
 المقوشيضحى عبدالله علي 

 عالية فهد عبدالعزيز الدريب
 عبير عبدالله منصور المالك
 العنود سالم عليان العليان

 13 لطيفة عبدالرحمن حسن الهديب



 اإلدارة واألعمالكلية 
 قسم إدارة أعمال 

 لمى محمد عبدالله العيسى
 مشاعل عبدالقادر حسن الزهراني
 مشاعل عبدالله سلمان النجاشي

 الماضي عبدالمجسنمنيرة خالد 
 منيرة محمد عبدالله الماجد
 منيرة مساعد محمد الجبير
 منيرة ناصر عبدالله الجريد

 مها رباح عبدالرحمن الشاوي
 نجالء سليمان صالح العبيدان

 14 ندا عبدالله سليمان العليان



 اإلدارة واألعمالكلية 
 قسم إدارة أعمال 

 نورة خالد عبداللطيف المغلوث
 نورة سعد عبدالله بن سلطان

 مطرف السهلي صنهاتنورة 
 نورة عبدالله عبدالعزيز المسعود

 نورة نذير ابراهيم المسند
 هتاف حسن البناء محمود
 هال سالمة سليمان العابد
 هند سعود فهد آل سعود

 العتيبي صنيتانهند فهد 
 هيا سعود عبدالعزيز النعيمة

 15 الزكريوفاء سلمان ناصر 



 اآلدابكلية 
 قسم اللغة العربية 

 أثير عبدالله مساعد الفالح
 الشقراويأريج محمد سعود 

 أمل محمد بن سليمان الشقير
 سارة أحمد سيف السيف

 أسيه ناصر فهد المطوع
 أفراح سفر الحسني الزهراني
 جادل رويشد عشوي العنزي

 الفحيلةحنان زيد حمد 
 رعود علوان علي اللحياني

 سارة صالح عبدالله العسكر
 الغرابيسلطانة محمد عبدالله 

 الروقيمريم عجب خلف 
 هالة منيف محمد الحربي
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 اآلدابكلية 
 قسم الدراسات اإلسالمية

 إيمان محمد يحيى الزهراني
  الجعيديراوية عمر صالح 

 سمية سمير محمد المنصوري 
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 خريجات الدبلوم العالي



 دغريراحالم عبدالله محمد آل 
  الخمعليمحمد  صلفقأمل 

   الورهيأمل عبدالله محمد 
 إيمان علي سعيد العسيري 
 خلود عيسى مرشد البريك 

 روان عبدالله عثمان الشمري 
 زينة ضيف الله مبارك آل حمدان 

 سارة منيف وريك الهرس 
 سديم ماجد سعد بن باز 

   الدرسونيسمر أحمد عبدالعزيز 
  الحسينانسمية أحمد حسن 

 التربيةكلية 
 دبلوم تقنيات التعلم
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 ضحى داؤود سليمان الشريدة 
 فاطمة صالح سليمان حنفي 
 مرام عبدالرحمن علي اليحيى 

 مشاعل ناصر صالح السعوي
 نعمة عبدالله محمد الفرائضي 

 نورة عبدالله صالح القباع 
 نورة محمد رشيد الصالحي 

 نورة الحميدي سعيد المطيري 
 نورة حسين حسن القحطاني 

 هبة خالد ابراهيم الباني 
 شيخة عيد عزيز العنزي 

 التربيةكلية 
 دبلوم تقنيات التعلم
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 مراتب الشرف األولى لمرحلة البكالوريوس
 الفصل الدراسي األول

21 



 التأهيلالصحة وعلوم كلية 
 قسم علوم التأهيل 

ية محمد مجحود الزهرانيندى 
صح

ت ال
ليا

لك
ا
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 كلية العلوم

 قسم األحياء
 هوساويمحمد ابراهيم عبدالله ابتهال 

 اروى عزمي إبراهيم الصفدي
 بنت صالح بن عبدالله العصيمي جمانه

 عيروطرؤى عمر محمد 
 نجوى بنت سالم بن محمد ال سالم

 قسم العلوم الرياضية 
 نور الهدى محمد الهجر الحمد

 هدى محمد حسن عوض

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
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 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 قسم نظم المعلومات 

 أحمد عبدالسالم محسن قمحانأماني 
 ريم بنت فهد بن محمد الفهد

 عليا عبدالكريم الراوي
 بهلول عليمارية محمد علي 
 مريم محمد النجار

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
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 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 قسم الشبكات وأنظمة االتصاالت 

 العدينيمحمد غاده 
ية فايزة بنت مساعد بن سعد العتيبي

لم
الع

ت 
ليا

لك
ا
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 القحطاني الضورهافنان بنت عزيز بن فهد 
 رايه حاكم بدر بن هزاع الدويش

 ريما بنت أحمد بن عبدالله الحامد
 الزهراني دهيسشوق بنت خالد بن فيصل آل 

 منيرة بنت عبد العزيز بن عبدالله العبيدي
 ميمونه ابراهيم صالح االنصاري
 نوال بنت زيد بن عمر الدوسري

 نوره بنت عادل بن عبدالرحمن السحيمي
 هند بنت محمد بن عبدالعزيز العثمان

 وفاء إبراهيم الجاسر
 الحربي الغيدانيوهايب بجاد 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 األنظمةقسم 
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 آيات محمد رياض البني
 الهنوف بنت مشاري بن محمد العنقري

 عفاف عثمان الجبير
 غادة محمد عبدالله الجربوع

 غاده بنت ابراهيم بن عبدالعزيز العجالن
 غدير بنت أحمد بن عبدالكريم الصفوق

 فلوه خالد عبدالله العبداللطيف
 ندى سليمان عبدالرحمن القاضي

 العجاجينوره بنت عبدالله بن علي 
 هند بنت مؤيد بن ابراهيم المزروع

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 المحاسبة قسم 
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 كلية اإلدارة واألعمال
 األعمالقسم إدارة 

 روان سعد ضاوي العتيبي
ية روان عمر حامد أحمد

لم
الع

ت 
ليا

لك
ا
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 كلية التربية 
 والمهنيعلم النفس التربوي قسم 

 ابراهيم حمدالنيلاسماء علي 
 دانيه خالد الراشد
ية شهد احمد الجراح

سان
إلن

ت ا
ليا

لك
ا
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 كلية التربية
 الخاصةقسم التربية 

 أغادير عبدالله محمد الراجحي
 المطيري العضيلهافنان صنت 

 تركيه احمد عبداللطيف المالكي
 ساره بنت راشد بن بنيان العمري الحربي

 ساميه بنت مغرم بن عالي الحلي الغامدي
 صالحه عبدالله علي سالم

 دخيخمها احمد صالح 
 نورة عبدالرحمن مسفر آل عبدالله

 القحطاني الخنفرينوف بنت سعد بن مرزوق 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية التربية
   قسم الطفولة المبكرة 

 أنس سعد علي سعيد ال سيف القحطاني
ية فاطمه بنت معيض بن عامر الربعي

سان
إلن

ت ا
ليا

لك
ا
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 كلية اآلداب 
 قسم دراسات إسالمية 

 غينالأميرة خالد سلطان 
 المطيري الشالحيبشاير بنت جمعان بن 
 خديجه عبدالقادر جالو

 رقية محمد فاروق
 هاشم فولورملة 

 فانولونج قينلوغستي جّنة 
 غورو  فافاندايانستي عائشة 

 داود النتوءسلمى 
 سميرة  صالح

 عائشة شريف عبدالحليم

 عفيفة وي دوله
 فاطمة  جالو

 سيديبيفاطمة  
 مؤمنة  موسى

 بشير أريمونصيبة 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية اللغات 

 اللغة االنجليزية والترجمة 
 هشام عبداللطيف داوود آيه

 بسمه سعود عبدالعزيز المطلق
 لمى عمر عبدالقادر غريبو
 العتيبي القرزوحمها بنت سلطان بن خالد 

 شيناننوره بنت علي بن سعود بن 
 يمنه كفاح عبدالخالق

 اللغة الفرنسية والترجمة 
 لمياء بنت محمد بن صالح ال صالح

 العنزي القعيشيشهياء عبدالرزاق حميد 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية التصاميم والفنون

 المجحديأفنان بنت ناصر بن صالح 
 الحرازيغدير علي محمد 

 الطريقيمنار بنت عبدالله بن محمد 
 منار نذير حسن الباشا

 المعيلينعيمه سعد محمد 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية المجتمع 
 دبلوم علوم الحاسب وتقنية المعلومات  

 رهام أمين غنيمه

ات
ماد

الع
 

هد
معا

وال
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 مراتب الشرف األولى لمرحلة البكالوريوس
 الفصل الدراسي الثاني



 كلية الطب البشري 
 قسم الطب والجراحة 

 أثير بنت محمد بن عبدالرزاق الحمود
 أفراح بنت عيد بن راشد الرفاعي الجهني

 اثير أحمد صالح الغامدي
 الجعيديحنان بنت خالد بن سعيد 

 سهام بنت سعيد بن شارع المرزوقي البقمي
 مروه بنت عبدالعزيز بن سعد األحمدي

 البقمي الوازعيمنال بنت محسن بن سعد 
 صليممنى بنت ناصر بن علي بن 

 هناء بنت راشد بن محمد الراشد

ية 
صح

ت ال
ليا

لك
ا
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 كلية الصيدلة 

 آل محسن عبداللةأسماء عبدالعزيز 
 العتيبي محماسأمل بنت منصور بن 

 الغامدي المرمشاثير بنت عبدالكريم بن جمعان 
 بنت عبدالرحمن بن علي اليامي الجوهره

 انفال بنت ثامر بن حمدي المطيري
 جود ابراهيم علي الهويدي

 رهف محمد عبدالكريم الخضيري
 ساره بنت عبدالله بن راشد الهزاني

 ساره تيسير صبري نوفل
 ساره عبدالرحمن العبداللطيف

 غاده بنت حوفان بن أحمد الشمراني
 غاليه سويلم دباس السويلم

 موسىغدير محمد سعود ال 

ية
صح

ت ال
ليا

لك
ا
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 كلية الصيدلة 

ية
صح

ت ال
ليا

لك
ا

 
 فاطمه بنت مطيران بن سالم المطيري

 فلوه بنت حمود بن مبارك المرزوق
 لمى بنت عادل بن محمد السعيد

 لينا عبدالعزيز عبدالله البراك
 مرام جمال عبدالحميد علي محمد

 الخرجيمشاعل ياسر علي 
 منال بنت عبدالله بن صالح الجهني

 منيره بنت ناصر بن عبدالرحمن المبدل
 ميار كمال علي الغامدي

 نور نقاء منير البقمي
 نورة بنت خالد بن محمد الراجح العنقري

 نوف سعود محمد الصقري
 هند مكي إسماعيل العتيبي

 الحناكيهيفاء بنت منيع بن ناصر 
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 التأهيلالصحة وعلوم كلية 
 االتصال الصحيقسم 

 صفاء سليمان الحماد
ية نجود بنت شيحان بن سعيد الزهراني

صح
ت ال

ليا
لك

ا
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 التأهيلالصحة وعلوم كلية 
 قسم العلوم اإلشعاعية

 الجوهرة بنت عبدالله بن صالح اليعقوب
 رغد غيثان الشمراني

 الصنيتانرهف محمد 
 الجريسبنت عبدالعزيز بن عبدالله  ريناد

 شادن بنت محمد بن إبراهيم الحقيل
 مريم سويلم دغش القحطاني

 القحطاني عليويبنت منيف بن  مضاوي
 البطاطينوره ربيع سعيد 

ية
صح

ت ال
ليا

لك
ا
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 التأهيلالصحة وعلوم كلية 
 قسم علوم الصحة

 أميره بندر ضيف الله المطيري
 اشجان محمد سعيد الشهري

 رهف بنت خالد بن ناصر الموسى
 روان بنت أحمد بن غرم الله الغامدي

 لجين بنت فهد بن ابراهيم العمري
 لمياء محمد النويصر

 هديل عبدالله زيد الشعالن

ية
صح

ت ال
ليا

لك
ا
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 كلية العلوم
 العلوم الرياضية قسم 

 صالح بن ناصر الخزيمالعنود بنت 
 حنان بسام عمران

 الغبيويديمه بنت ناصر بن سعدي 
 شهد بنت سحمان بن سعود بن عبيد السهلي

 مها بنت بجاد بن مرزوق الحربي
 الحارثي الجياشيندى بنت جديع بن جزاء 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
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 كلية العلوم
 قسم األحياء

 بنت راشد بن عبدالعزيز الجبرالعنود 
 بشائر بنت حسن بن أحمد القدرة

 بشاير بنت سعود بن دخيل الله ال كلثم
 جواهر بنت كهف بن فرج القريشي السبيعي

 فاطمة أحمد محمد المصعبي
 مرام بنت مصلح بن صالح االحمدي

 منى بنت عيسى بن عوض السبيعي العنزي

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

44 



 كلية العلوم
 قسم الكيمياء

 شادي حموده حمودهأسماء 
 أالء عبدالرحمن شعار
 المطيري  ضيدانأماني بنت سرور بن 

 بيان عبدالسالم مزنوق
 سالخوحنان عادل 

 ديما بنت عبدالله بن فرج الحبشي
 أباحسينرندا بنت خالد بن سعد 

 رواء عثمان العمودي
 الحربيريم بنت ماجد بن فالح العمري 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

45 



 كلية العلوم
 قسم الكيمياء

 بنت معال بن عياد الحربي ريوف
 شيخه بنت محمد بن صالح القحطاني

 عال محمد الفياض
 غدير بنت ظاهر بن مرزوق الجعفري الشمري

 حسن أوبشيرفايزة سعيد 
 ربيع طه فايزه

 الحربي السليميمنى بنت هالل بن ابراهيم 
 نمارق كنان بابكر يوسف

 نومانوجدان بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
 الغرابليوفاء محمد خليل 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

46 



 كلية العلوم
 قسم الفيزياء

 أمل بنت عبدالرحمن بن موسى العصيمي العتيبي
 سارا بنت عمر بن عبدالله االشدق االموي

 مشاعل ذيب عوض العتيبي

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

47 



 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 قسم الشبكات وأنظمة االتصاالت 

 اسماء عبدالله الشيخ محمد
 دينا اسحق توفيق الجمل

 رهام بنت فيصل بن عايد العنزي
 ريم بنت عبدالوهاب بن احمد المانع
 صفيه بنت سليمان بن درع الصالل

 بنت احمد بن سعيد الشهري عاليه
 نجود بنت فهد بن سليمان الطيار

 نوف بنت حمد بن محمد بن يابس

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

48 



 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 قسم نظم المعلومات 

 أثير بنت محمد بن صالح الحماد
 أميرة بنت معوس بن عبدالله القحطاني

 اثير بنت صالح بن محسن العطاس
 اثير بنت علي ابن صالح القحطاني

 اريج بنت عبدالله بن بدوي الكثيري
 القفاريالعنود بنت خالد بن محمد 

 ايه عبدالسالم الحجي
 بشاير بنت صالح بن سالم حترش

 المطيري الهجلهحنان بنت منيع بن فازع 
 خديجة محمود يدك

 دالل بنت شايع بن عبدالله الزهيري
 العرينيدنى بنت صالح بن محمد 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

49 



 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 قسم نظم المعلومات 

 بنت سعيد بن عبدالله سعيد القحطانيرغد 
 دغيشروان بنت محمد بن عبدالله آل 

 ريم بنت عبدالرحمن بن سعود العبيد
 الهديان هديانريم بنت محمد بن 

 اللويميبنت مسفر بن مبارك  ريناد
 ريهام بنت سعد بن عبد الله الغانم

 العتيبي شحيبانزينب بنت مشبب بن 
 ساره بنت علي بن عبدالله الهذلول

 سلمى بنت مسفر بن حسين الحيدان القحطاني
 المطيريسلوى بنت خلف بن مرزوق 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

50 



 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 قسم نظم المعلومات 

 بنت عبدالله بن صقر المطيريسمر 
 شوق بنت وليد بن صالح العمير

 الجلعودعبير بنت تركي بن عمر 
 غاده بنت عوض بن جزاء الحربي

 لمياء بنت صالح بن سليمان الحماد
 لينا بنت محمد بن ناصر السيف

 الشنيفيمنى بنت خالد بن 
 منيره بنت محمد بن عثمان المزروع

 الهويشنبراس بنت محمد بن عبدالرحمن 
 المطيري العونينجوى بنت بعيجان بن علي 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

51 



 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 قسم نظم المعلومات 

 ندى بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الفهيد
 نهى حسان عرابي

 نوره بنت سهيل بن مسهل العتيبي
 نوره بنت عبدالمحسن بن عبدالله الثنيان

 المقاطيهديل بنت حسين بن علي 
 هيا مشاري مكني البقمي

 وئام بنت محمد بن ابراهيم الهاجري
 الحربي المخلفيود بنت مبارك بن مسلم 

 وعد بنت ناصر بن هذال القحطاني
 الصقري العنزي مريبدوفاء بنت فنيسان بن 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

52 



 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 علوم الحاسباتقسم 

 اسماء عبدالله سعد القرعان القحطاني
 الجزائرليرانية زهير علي 

 رغد بنت عبدالرحمن بن حمد بن عبدالرحمن العسكر
 غواءرغد بنت محمد بن سعيد 

 الهذيليريم بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
 مها بنت محمد بن فرحان ال نادر الدوسري

 نوره بنت سعد بن حمد الزومان
 الجلعودهدى بنت عبدالله بن عمر 

 هديل عبدالله عوضه الشهري
 االشجعي الرويلي هلهولهنوف بنت علي بن 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

53 



 كلية اإلدارة واألعمال
 األعمالقسم إدارة 

 أضواء بنت سعود بن عبدالعزيز المحمود
 اروى بنت محمد بن عائض الشهراني

 بنت تيسير بن عبدالوهاب الشمري اصايل
 العتيبي النفيعيبنت ناصر بن محمد  البندري

 اماني بنت شاعي بن ابراهيم العصيمي
 مطبقانيامتنان بنت اسامه بن حسن 

 امجاد بنت سعد بن شبيب المطيري
 المطيريانوار بنت صالح بن عبيد البديري 

 ايمان ادريس محمد لكحل
 الغامديباسمه بنت محمد بن حامد 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

54 



 كلية اإلدارة واألعمال
 األعمالقسم إدارة 

 محمد ناصر الرفاعي براءه
 العريفجتهاني بنت سالم بن عبدالله 
 جواهر اكرم يوسف المنديل

 جواهر بنت عبدالرحمن بن عبدالله األحمري
 حصة بنت عبد العزيز بن محمد اليحيى

 دانية بنت عبدالرحمن بن صالح العريني
 دعد بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم

 العتيبيدينا بنت خالد بن رفاع 
 رزان علي حسين الشريف

 رغد بنت بخيت بن هليل الثبيتي
 الهاجريسحر بنت محمد بن سلطان 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

55 



 كلية اإلدارة واألعمال
 األعمالقسم إدارة 

 فالح خالد الماضيشذى 
 مرام بنت عياش بن طلق المطيري

 شراحيليمرام بنت محمد بن يحي حلوي 
 بنت ابراهيم بن محمد الخليفي مضاوي

 مالك معيض محمد الشهري
 منال بنت ابراهيم بن محمد السحيم

 النفيعينهله بنت محمد بن شبيب 
 نوف بنت سليمان بن نايف الشمري

 هاجر بنت احمد بن محمد العجالن
 نفيسههيفا بنت فهد بن عبدالرحمن بن 

 هيفاء بنت صالح بن محمد بن جريس

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

56 



 اسماء بنت زائد بن مزيد العقيلي المطيري
 العتيبي المقاطيبنت ذعار بن هزاع  البندري

 الهنوف بنت عادل بن محمد الرشيد
 حصه بنت هاجس بن بقيران الشيباني

 خلود بنت هزاع بن صالح الهزاع
 حسينهدانيه بنت مبارك بن سالم ال 

 رزان بنت سعد بن عبدالله البعيجان
 العتيبي الحنتوشيرزان بنت مطلق بن عبدالعزيز 

 الزهراني الجندبيرغد بنت ابراهيم بن أحمد 
 محير العنزي شايشرنا 

 الشهريرند بنت احمد بن محمد ال بهيش 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 األنظمةقسم 

57 



 دشنانبنت عبدالعزيز بن عبد الله آل رهف 
 رهف عبدالحكيم عبد الله بن دخيل

 باقلبروان بنت عمر بن عبدالله 
 المطيري الصعيبيريم بنت جايز بن شامان 

 الحجيبنت ناصر بن عبدالعزيز  ريوف
 ساره بنت سعيد بن محمد القحطاني

 ساره بنت عبدالله بن سعيد القحطاني
 ساره بنت محمد بن خلف المطلق الدوسري

 ساره بنت محمد بن سليمان الدواس
 سمر بنت محمد بن ابراهيم العثمان

 شهد بنت عبدالهادي بن فالح القباني
 الحربي الحصنيعهود بنت علي بن فايز  

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 األنظمةقسم 

58 



 العتيبي الحبردي غفيليبنت ابراهيم بن غاده 
 المخلفيغيداء بنت زياد بن عبدالله 

 بازعيكامله بنت محمد بن يوسف 
 لطيفه بنت عبدالعزيز بن خلف العضاض

 لمى بنت سليمان بن عبدالله الفوزان
 العنزي الثوينيمرام بنت حمدان بن سالم 

 مرام بنت محمد بن براهيم ال طالب
 مالك بنت محسن بن صالح العمري الحربي

 القحطاني الخنفريمنيره بنت حمد بن عبدالله 
 مها بنت عبد الرحمن بن ابراهيم العمر

 طاهرميمونه بنت عبدالله بن محمد بن 
 العنزيناديه بنت بخيت بن خليفه السبيعي 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 األنظمةقسم 

59 



 بنت عبدالله بن سعد آل عبدالسالمنجود 
 نوره بنت حسن بن سعيد الزهراني
 نوره بنت علي بن عبدالله السكران

 نوره بنت كمال بن علي بنقزي الغامدي
 نوف بنت منصور بن عبدالله الفاضل

 هاجر بنت فهد بن ناصر البرقان
 الحوديهند فهد عبد العزيز 

 هيا بنت خالد بن عبدالرحمن ربيع
 هيا بنت سليمان بن عوض العنزي

 وجد بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز الزالل
 الموسىوعد بنت خالد بن عبدالله 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 األنظمةقسم 

60 



 أسماء بنت هيف بن مسعود ال شويه
 اسماء بنت بجاد بن هاجد اليابس المطيري

 الفيفياسماء بنت حسن ابن سلمان 
 العفيصانانوار بنت عبدالله بن محمد 

 خبراني عناترجميله بنت عبدالله بن محمد 
 ديم بنت سليمان بن محمد الفايز

 الخطيبفاطمه سمير 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 االقتصادقسم 

61 



 بنت عايد بن طليحان الفريدي الحربيفدوى 
 قمراء بنت علي بن عبدالله آل عليان القحطاني

 مزون بنت محمد بن عبدالرحمن الذكير
 نوره عبدالعزيز حمد المشعل

 الطويرشهنادي بنت خالد بن عبد الرزاق طارش  
 هيا بنت فهد بن محمد بن زنان
 هياء بنت علي بن زيد العقيلي

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 االقتصادقسم 

62 



ية غاليه بنت عبدالله بن صالح الفهيد
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 واالبتكارقسم تقنيات التسويق 

63 



 السالمهالهنوف  بنت عبدالله بن حمد 
 ربى بنت خالد بن صالح النجران

 سارة بنت عبدالله بن علي الحسين
 صيخانساره بنت عبدالله بن سميري ال 

 الجميعيبنت سليمان بن محمد  موضي

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 التمويل الدولي قسم 

64 



 القحطاني الخامسياروى بنت فهد بن محمد 
 افنان بنت خالد بن محمد الغانمي

 الشريهيالبتول بنت فهد بن عبدالله 
 العتيبي العضياني ماشعبنت فهد بن  الجوهره
 عبدالرحمن بن يوسف ماهربنبنت  الجوهره

 نفيسهالعنود بنت خالد بن عبدالله بن 
 الهنوف بنت عادل بن صالح الريس

 امجاد بنت صالح بن ابراهيم الحواس
 بدريه بنت عيد بن احمد الزهراني

 المطيري الهجلهبشاير بنت عمار بن معتاد 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 المحاسبة قسم 

65 



 بيادر بنت عبدالرحمن بن محمد آل علوان القحطاني
 الغفيصتغريد بنت محمد بن عبدالعزيز 

 تقى خضر سليمان شاويش
 الحبرديبنت نايف بن عبدالله حنين 

 دينا بنت عبداالله بن سيف  الدين حكيم
 ربى بنت حمد بن محمد النفجان

 رغد بنت إبراهيم بن أحمد الدهش
 رغداء بنت عبدالله بن حمد الشامخ

 العتيبي المقاطيرهف بنت نوار بن بجاد 
 روابي بنت مساعد بن سعيد آل فطيش الغامدي

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 المحاسبة قسم 

66 



 المخلفيبنت سالم بن سعدي روان 
 الربيقيروان بنت محمد بن عبدالله 

 ريم بنت يوسف بن عبدالعزيز الفراج
 بنت محمد بن عبدالله الفريح رينال

 بن رفاع الصالحي معيبدسارة بنت 
 ساره بنت عبدالله بن صالح العمير

 العوبثانيسها عبدالله أحمد 
 محمد خير موفق المغربيشام 

 شذى بنت حسن بن علي آل كعبان
 العروانشهد بنت عبداالله بن ابراهيم 
 المطيري الرحيميشهد بنت عبدالعزيز بن عائض 

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 المحاسبة قسم 

67 



 الدعرميبنت محمد بن يحيى شهد 
 شوق بنت محمد بن عبدالعزيز العثمان

 صيته بنت فالح بن محمد الشريف
 ضحى عثمان صالح ملحم

 غاده بنت عبدالرحمن بن علي المشعل
 غيداء بنت صالح بن محمد العامر

 لطيفه احمد صالح السويد
 معيذرلمياء بنت سعد بن عبدالعزيز 

 الحربي البيضانيلمياء بنت متعب بن محمد 
 الشهرانيمرام بنت سعيد بن محمد ال سرار 

 منال بنت سليمان بن عبدالله العامر

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 المحاسبة قسم 

68 



 الجريبهبنت ناصر بن عبدالعزيز نجالء 
 المخلفيندى بنت صالح بن عقيل 

 ندى بنت علي بن عبدالرحمن ال حنايا الدوسري
 نور بنت عبدالرحمن بن زيد الزيد
 نورة بنت صالح بن سعد المليك

 نوره بنت فيصل بن خليفه الظاهري
 مطير الجرو الصلبي نوض

 الفنتوخنوف بنت خالد بن عبدالرحمن 
 نوف بنت ناصر بن عبدالرحمن الغنام

 نوف عبدالله مشوح الحوشان
 الصميتهيله بنت عبدالعزيز بن محمد 

 وعد بنت معدي بن محمد الوليدي الشهري

ية
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
 

 كلية اإلدارة واألعمال
 المحاسبة قسم 

69 



 كلية التربية 
 والمهنيعلم النفس التربوي قسم 

 دغيشرنا بنت علي بن عبدالله آل 
 الدوجيروى خلدون عبدالله 

 لولو بنت حمود بن عبدالعزيز الدويش
 منال بنت مبارك ال عاطف القحطاني

 القحطاني المسرديهال بنت سعود ابن فراج 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 

70 



 كلية التربية
   قسم الطفولة المبكرة 

 أثير ناصر رشيد ال عبدالله الدوسري
 احالم بنت مبارك بن محمد ال حسينة الدوسري

 العنود بنت بندر بن محمد آل محمد الهاجري
 البقمي الدغفليامال بنت هادي بن عبدالله 

 جميله بنت منصور بن ناصر السرحان
 المطيري العضيلهختام بنت صالح بن سعد 

 رنا بنت عبدالحكيم بن يحي آل ظفره
 ساره بنت صالح بن عبدالله الهمالن

 المطيري الديحاني صنهاتساره بنت عبداللطيف بن 
 الضويانضي بنت محمد بن ابراهيم 

 الزهرانيبن علي   عوظهلجين بنت 
 التويجريمجد بنت حمود بن عبدالعزيز 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 

71 



 كلية التربية
   قسم الطفولة المبكرة 

 بنت عبد الرحمن بن محمد بن مطلق العصيميمرام 
 سليمان بن راشد الرومي مناربنت

 الفيفيمنال بنت موسى بن أحمد 
 نشميه بنت احمد بن محمد الفهيد

 نوره  بنت راشد بن ابراهيم المشاري التميمي
 نوره بنت سعيد بن علي بن مفلح ال سلمان القحطاني

 نوره بنت محمد بن عبدالرحمن العنقري
 اللحيداننوره بنت محمد بن عبدالرحمن 

 نوف سعد علي القحطاني
 الحارثي الشداديهديل بنت محمد بن فالح 
 ابوناصفهال بنت عبدالله بن علي 
 هند عماد عايض البشري

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 

72 



 كلية التربية
 الخاصةقسم التربية 

 أبرار بنت عطيه بن علي الزهراني
 أسماء بنت فايز بن عايض القرني

 أسماء محمد الزغير التوم
 أسماء مقبل عبده غالب

 أشواق بنت حمود بن عبد الهادي  العصيمي
 أفنان بنت حسن بن محمد بن صالح الفقير

 أفنان سليمان أحمد ال فواز
 ابتسام بنت علي بن سالم آل خلبان القحطاني

 الغامديابتهال بنت محمد ابن حمدان ابن محمد ال سالم 
 الشهري الخثيمياثير بنت عبدالرزاق بن علي 

 الحربي دايلافراح بنت ابراهيم بن محمد 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية التربية
 الخاصةقسم التربية 

 الحراملهبنت سعد بن مبارك   الغيوض
 الهنوف بنت إبراهيم بن هالل العنزي

 امجاد بنت سعد بن محمد بن رقيب
 بشاير بنت جلوي بن عبدالله الغامدي

 بيان بنت عبدالله بن سليمان الحرير
 الحربي الوسيديتغريد بنت محمد بن عبدالهادي 

 تهاني بنت ردود بن سعيد المسيلي الحارثي
 الزهراني الفهميتهاني بنت محمد بن شرف 
 الدعيسجوهرة بنت أحمد بن محمد 

 حصه بنت علي بن سليمان المسعود
 الزهرانيحنان بنت محمد بن سعيد الحسني 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية التربية
 الخاصةقسم التربية 

 بنت طالل بن سالم القحطانيخلود 
 رغد بنت سعد بن محمد آل عبد الله القحطاني

 الدهيشرهف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
 روان بنت محمد بن عيسى غروي

 الحناكيريم بنت مطلق بن صالح 
 ساره بنت عبدالرحمن بن حمد شامان

 ساره بنت محمد بن عايض ال سفر الشمراني
 المطيري العارضي عويضساره فهد 

 شيخه بنت محمد بن عبدالله البراك
 مضيمهغاده بنت محمد بن سعد 

 القحطانيفاتن بنت عبدالرحمن بن مشبب آل سرار 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية التربية
 الخاصةقسم التربية 

 المنيعيفدوى بنت فهد بن عبدالله 
 مرام بنت حسين بن أحمد النجعي

 الحربي البيضانيبن راشد  صنهاتمالك بنت 
 بنت شرار بن العرم الشيباني مناير

 الضفيانمنيره بنت عبدالله بن محمد 
 منيره بنت محمد بن عبدالله السويلم

 ميعاد بنت سعد بن عطيه الحريري الزهراني
 نجوى بنت عناد بن عياده الحسني العنزي

 الفليحندى بنت عبدالعزيز بن عبدالله 
 الحبسندى بنت محمد بن عبدالله 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية التربية
 الخاصةقسم التربية 

 ندى بنت محمد بن مهدي البيشي
 الدلبحي أبوخشيمنوره بنت خلف بن ذعار 

 نوف بنت سعدون بن لزام األسلمي الشمري
 هبة بنت خالد بن عبد الرحيم الزهراني

 هبه بنت عبدالله بن سعيد سالمين
 هدى بنت عايض بن ناصر القحطاني

 وجن بنت سعد بن عبدالله آل عمير القرني
 وعد بنت حاسن بن محسن الثقفي

 وعد بنت محمد بن عبدالهادي السيف
 وفاء بنت سعدون بن غنام العنزي

 والء بنت عيسى بن سالم المهوس التميمي

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية اآلداب 
 قسم دراسات إسالمية 

 أم كلثوم  جالو
 فساندالن فانجكوغاءأميرة 

 أمينة صالحة رشاد عثمان
 ماهنيرا ماهنيرا ايساتو

 ديفاتوانجنينة شريف 
 سرانغانيحسنية كرام 
 حفصة  فيروز

 حليمة  باه
 بانتواس غيمبور حياميرة

 الربيقديمه بنت محمد بن ناصر 
 بودقهرغد محمد زكريا 

 عبداللهمحمد فيصل  رميصاء

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية اآلداب 
 قسم دراسات إسالمية 

 بونمالوت بونمالوتريانة 
 ريم بركات عايد الرشيدي

 زين فدوا عبدالكريم
 سورونجسارينا وانج 

 تيامعائشة إبراهيم 
 باريعائشة باري 

 ماكود فانونديونجانعفيفة 
 الحواسغاده بنت سليمان بن حواس 

 فام   جاه
 عثمانفرحانة  

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 

79 



 كلية اآلداب 
 قسم دراسات إسالمية 

 عمريوسف  مارجولي
 سنكاريسنكاري مارية 

 حسنمريم حسن 
 منار بنت سلطان بن عبدالله العبدالكريم

 بن متعب المطيري صاهودمها بنت 
 ميرذانورللينا  ساميعوناجية 

 أرانج  إجالوننور خيرة 
 ميمبلواغ  ماملي نورعيناء

 شيخ حسن عبد الرحمن نيمو
 المطروديعبدالله  عبدالعزيزبنوجدان بنت 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية اآلداب 
 قسم اللغة العربية

ية جواراعائشة جوارا 
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية الخدمة االجتماعية

 الجليفياثير عبدالعزيز 
 بدور بنت ظافر بن حسن آل حيا الله القرني

 في عبدالله أحمد الشمراني
 دومري جبريرمها بنت علي بن 

 نجود بنت فهد بن سعيد بن سعيد
 نوال بنت فهد بن بندر المحنا المطيري

 نوره بنت عبدالرحمن بن صالح العمار
 هياء بنت محمد بن عيران آل عمار الدوسري

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية اللغات 
 اللغة االنجليزية والترجمة 

 الحفظيبنت علي بن عبد الرحمن اروى 
 اسيل جمال منسي

 العنود بنت عبدالرحمن بن حمد بن شاهين
 المها بنت عبدالله بن سليمان العمرو
 امجاد بنت محمد بن عبدالله الحمدان

 خثالنجنى بنت محمد بن عبدالله ال 
 الميمانحنين بنت عبدالرحمن بن علي 
 العوميديمه بنت حمد بن عبدالرحمن 

 رؤى بنت عبدالرحمن بن عبدالله المحمود
 الزهرانيرزان بنت ثابت بن صالح 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 بنت علي بن سعيد الغامديرغد 
 ريم بنت منير بن منور العقيلي المطيري

 ريما بنت عبدالله بن علي الهزاني
 سارة بنت عبدالله بن مبارك العصفور

 ساره بنت فهد بن عبدالله رضيان
 المطيري الميمونيساميه بنت فالح بن مزيد 

 سلسبيل بنت علي بن محمد الخضر
 شادن بنت عبدالملك بن ابراهيم الريس

 شهد بنت محمد بن سعد السعد
 شهد بنت مفرح بن ناصر البقمي

 شهد رياض محمد المشرف
 الناصرغادة بنت زياد بن سعد 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 

 كلية اللغات 
 اللغة االنجليزية والترجمة 
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 بنت سليمان بن عبدالعزيز المعيوفغادة 
 العتيبي الدلبحيبنت غزاي بن سليم  غزوى

 االسمري عبوشفاطمه بنت سعيد بن عوضه ال 
 فاطمه محمد احمد نصار

 فتون بنت ابراهيم بن عبد العزيز المسبحي
 لبنى بنت عثمان بن غرم الله آل جبلي
 الشطيبلولوه بنت عبدالحليم بن عبد الحافظ 

 ليلى بنت علي بن ماجد آل شريده الدوسري
 زمريقماريا محمود بدر الدين 

 ميرال بنت عبدالله بن علي السبيعي
 نجالء بنت مساعد بن عبدالله السعيد

 القزالننجود بنت سليمان بن علي 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 

 كلية اللغات 
 اللغة االنجليزية والترجمة 

85 



 ندى بنت زامل بن ابراهيم الصغير
 ندى بنت محمود بن محمد الداهن

 ندى يوسف السيد القطاوي
 نور خميس منيب المشهراوي

 نورة بنت حمود بن غازي العتيبي
 نوره بنت عادل بن عبدالله العبدالجبار

 نوره بنت نايف بن غازي العتيبي
 هياء بنت خالد بن فهد المهنا

 المديهشوجدان بنت سليمان بن محمد 
 وجدان بنت عبد الهادي بن فنيس البقمي

 وديان بنت محمد بن احمد آل حابش الغامدي
 دعدوروعد معتصم عوض 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 

 كلية اللغات 
 اللغة االنجليزية والترجمة 
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 كلية التصاميم والفنون

 أفنان عبدالله سالم بن صديق
 االء بنت عبدالله بن عبدالعزيز الخضير

 دانه بنت عبدالرحمن بن عبدالله الهدب
 رهف بنت منصور بن علي اليوسف

 المديهيمروان بنت أحمد بن محمد 
 الحريبيسهام بنت محمد بن علي 

 شذى بنت عبدالعزيز بن محمد العمر
 الدويسانطرفه بنت عبدالعزيز بن ناصر بن سعد 

 غاده بنت خليل بن عبدالرحمن المحمدي الحربي
 فتون بنت احمد بن محمد الهويمل

 فريال ايمن محمد الخطيب
 عبيدانمالك بنت عبدالعزيز  بن ناصر بن 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 

87 



 كلية التصاميم والفنون

 منيره بنت سامي بن سعد النعامي
 منيره بنت محمد بن ناصر الدرع

 ناديه خالد عبدالرحمن ابو السمح
 نجالء بنت ماجد بن ابراهيم آل محمد الدوسري

 نوره بنت محمد بن حسين القحطاني
 نوره بنت محمد بن عبدالله السبيعي

 نوره علي الشريف
 الربيشنوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

 هديل بنت صالح بن عبدالله البحيري
 داغستاني محمدعليوجدان رمزي 

 الباتليوعد بنت رمزي بن عبدالله 
 وعد بنت وليد بن محمد بن عقله كساب الحميدي

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
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 كلية المجتمع 
 دبلوم علوم الحاسب وتقنية المعلومات  

 اريج بنت محمد بن راشد الجفران المري
 الشهري الزوكهاسماء بنت علي بن محمد 

 العنزي الدهمشيبنت محمد بن علي  اصايل
 رزان بنت محمد بن عبدالله بن خضير

 رنيم بنت محمد بن ابراهيم البشير
 روابي بنت  علي بن احمد العمري

 السعيدريم بنت خالد بن عيد 

ات
ماد

الع
 

هد
معا

وال
 

89 



 كلية المجتمع 
 دبلوم علوم الحاسب وتقنية المعلومات  

 ساره بنت خلف بن سعود العايش الشمري
 المطيري الميمونيشموخ بنت راشد بن علي 

 الحربي المورعيضحى بنت سليم بن محمد 
 عبير بنت يوسف عبد الله الحمدان

 لجين بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العباد
 لمياء بنت مجاهد بن عثمان بن محمد الصغير

 المطيرى الضباطيمريم بنت سعد بن ذياب 
 وفاء بنت محمد بن احمد ال عازب الشمراني

ات
ماد

الع
 

هد
معا

وال
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 كلية المجتمع 
 دبلوم علوم إدارية 

 أشجان بنت سلطان بن محمد سمرقندي
 السبيعي المديرياميره بنت مطلق بن مسلط 

 العليانيرغد بنت حمود بن محمد آل جربي 
 الربيشروان بنت طارق بن سليمان 

 شهد بنت عايض بن مصري آل خوير القحطاني
 في بنت عبدالرحمن بن عايض ال سيف
 مها بنت بدر بن ماجد بن ربيعان العتيبي

ات
ماد

الع
 

هد
معا

وال
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 معهد اللغة العربية للناطقات بغيرها 

 ميرآتومريم مهدي 

ات
ماد

الع
 

هد
معا

وال
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 مراتب الشرف األولى لمرحلة البكالوريوس
 الفصل الدراسي الصيفي



 كلية علوم الحاسب والمعلومات
 نظم المعلوماتقسم 

ية غفران خالد عبد المحسن العليان
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
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 كلية اإلدارة واألعمال
 األعمالقسم إدارة 

ية لينه حسن الزهراني
لم

الع
ت 

ليا
لك

ا
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 كلية اللغات 
 قسم اللغة اإلنجليزية والترجمة

 ابتهال بنت فهد بن حمد الفواز
 رحمه عبدالمجيد محمد العمودي

 شذى عمر محمد الطيار
 مؤمنة خالد حجازي

 مجد عادل حسن مصلح
 مريم ابراهيم عباس محمد احمد

 السلقي معيوضمعالي عبدالله 
 مالك بنت ماجد بن زايد المطيري

 هبه أحمد فايز المصري
 القحطاني السحمههياء بنت ناصر بن 

 يارا باسل غنيم
 96 ياسمين عبدالرحمن محمد رضوان

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 



 كلية اللغات 
 قسم اللغة الفرنسية والترجمة

 افنان ابراهيم هارون

97 

ية
سان

إلن
ت ا

ليا
لك

ا
 




