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متفوقات كلية الطب
السليمانشهابأمل

الرميحجمالنوره

العاليمحمدفاطمه

الشاعرعليزهراء

الهاشمهاشمآمنه

العلويحسيننور

اميرعبدالرزاقروان

مسعوديحسينجمانه

النعيميناصرشيخه

بوخمسينموسىفاطمه

النجيدييعقوبرشا

الخليفهعبدالحميدايمان

الرماحمصطفىحنان

الصايغعباسليلى

البليسفهدمها

العلييصادقزينب

العبودوليدساره

النفيليصبحيساره

سيفآلحسينفرح

الشهرانيسعدمشاعل

الظفيريفيصلوفاء

بوبشيتخالدلولوه

الهويشعبدهللااماني

الحازميمعالريم

العموديبدرنائلة

العبدالقادرعبدهللانجود

الخليفهكمالرباب

الثوينيمحمدالدانه

السيفعليبيان

تلمسانيخالدنسيبة

الشعالنغازياسماء

غالمجميلزهيروئام

الخبازلطيففاطمه

الحمدرمضانجنان

العجميسعودموضي

الكلثمخالدنورة

العلويطاهرسكينه

ابوتاكيحسينفاطمه

السعدصادقابتهال

الرشيدعيسىوجدان

السيهاتيصالحآمنه

الشارخعبدالعزيزلولوة

الخضيريصالحسلسبيل

األجودحسنفاطمه

الحارثيمطلقمنار

العتيبيعبدهللاليان

العسافعبدالعزيزمها

العرفجخالدرفيده

السنانمفيدفاطمه

الشهريمشعلخالدبشاير

بامشموسعبدالرحمنمنار

نمرأحمدأميره

العماشعبدالرحمنمنيره

الحجاجموفيغدير

الشمالناحمدعادلعبير

النعيميابراهيممنى

جليحآلحسنغدير

تركستانىنبيللينه

ثنيانآلسعيدساره

الثماليحمداندانه

العبودحسينساره

العتيبيغزيسعدعزيزه

المبيريكمنصورالدانه

الياميسالمروان

الوصيبعىعباسساره

العلوانأحمدمريم

كاللهعبدالواحدزهراء

النملهصالحمنى

الزهرانيجمعانمالك

السديريراشدريم

الخليفهحميدزينب

محمدياقوتمريم

محفوظغيثاروى

سليمانالسعدنجد

فالتهعادلبشائر

بوخمسينحسنابرار

زيدانعبدهللانهال

الغامديحسينندى

الكلثمخالدغيداء

العيدىعبدالعزيزدالل

بومرهنهارضحى

السلطانعبدالعزيزانفال

الشمريمسندخالدآالء

اللبابيديالدينحسامنور

الشمريخالدهند

السيهاتياحمدزهراء

تركيآلاحمدحوراء

السلمانعليأسماء

عيتانيعبدهللاساره

العليحيدرلينه

السبيعيصالحمضاوي

القصابطالبعقيله

السوادعبدهللافاطمه

باصقرعبدالقادرشيماء

المرهونمحمدرزان

الخطافمحمدابتسام

السادهياسينزينب

النعيميعبدالهاديدينه

العدوانىمفرجموضي

الخنيزيمحمدعليشهد



متفوقات كلية الطب
سعيدآلأمينفاطمه

السعدعبدالحميدفاطمه

الفرجبنفهدغاده

النبيعبدربآلعبدالشهيداالء

النمرعبدهللابشائر

سيفآلممدوحجنات

النبيالعبدربمحمدفاطمه

ابوسريرعادلفاطمة

المالءعمرمالك

العباديشفيقغدير

المؤمنعبدالجبارزينب

حريبصالحوصال

القظيبمهديماريه

الشامسيعبدالرحمنرزان

العبادعارففاطمه

العباديشفيقأمل

الصفوانيعليزهراء

الكثيرعبدالرحمنساره

السلمانهاشمفاطمه

العامريمحمدرحمه

الخميسيوسفريم

بخاريرائدعزيزه

البحرانيعبدهللابتول

حكميمحمداماني

الحربيعبدهللامها

امعيلوعليزهراء

عمرهآلعليشادن

عبيدانآلحسنزهراء

الحجاجموفيهدى

العبدالرحمنوليدلمياء

سهوانألصادقحورية

الخرداويحبيبساره

رميحآلعبدالغنيدينا

المحيشعبدالرحمنلينا

الموسىعبداللطيفرهف

الطويلصالحكوثر

سوادالماهركوثر

القطرينادرفاطمه

الراشديعمرسلومه

االحمديسعودوالء

الحربيمحمدوسن

حسينآلخالدنجيبه

محمدالحبيبفاطمه

المباركاحمدخديجه

العمرعامرساره

العليصادقامنه

العطاسحسينرزان

العميرعبدهللانسرين

البزرونحسينفاطمه

الحميديحسينفاطمه

حسينصالحرجاء

العيسىمحمدسارا

السادهماجدحوراء

سعيدآلعلينازك

بوصبيحعبدالمجيدالبتول

العبادعبداللطيففاطمه

الزهرانيسعيدبسمه

الهاشمواصلزينب

البغليعباسليلي

الشامخسليمانسميه

الطويلياسرفاطمه

ناصرصيرفيصباح

شريفيفيصلغاده

غصنهآلصالحالهام

الرسولآلعبدرباحمدكوثر

الجيرانيمحمدفاطمه

الطريبيليحسينآمنه

الشامسيسيفهند

الصيخانصالحجنا

المبيضمحمدالهنوف

شبيبآلحسينغدير

غانمآلرضازينب

الدبيسيحسينساره

سالمآلعلفاطمه

العبيدليجمالآالء

قنيصآلاحمدرؤيا

العرفجعبدالرحمنبثينه

الحويدرعليابتسام

مهديآلحسنفداء

النصيرحسنآالء

السعدونرائدالجوهرة

البورشيدناصرهبة

الصفارمنصورغاده

العمرانطاهرسلمى

داؤودآلاحمدساره

الجشيكاظمفاطمة

الشامخسليمانأروى

الشمريعادلسلمى

العقيليسليماننوره

البراهيمعليايمان

العوهليمحمدعلياء

الزماميفهدهياء

البحارحسينفاطمه

الزاهرعبدالعظيمفاطمه

السنانعبدااللهزينب

قيصومآلعثمانابتهال

داودالعبدهللارزان

السعدناصرفاطمه



متفوقات كلية  العلوم الطبية التطبيقية
العليوحسنساره

داؤودآلمحمدأمل

الدوسرىبسامشيماء

سليسحسنفاطمة

الياميحسنسهام

الرويشدعمرنوره

نويسآلاحسانفاطمه

جامعآلمحمدبيان

الجناحيمحمدالعنود

ربعانآلعبدالحميدروان

الصائغعبدالعزيزنور

الغامديسعيدربى

النصرفوزيوجدان

حظيهمحمدهدى

العاموديمحمددالل

العليانيظافرشهد

احمدآلمحمدغدير

السماهيجيعليراحيل

الخليفهمنيعنوره

المطيريمحمدسمر

المطروديعبدهللاروان

العمريغارمامتنان

اسعدجوادايمان

الزهرانيحسنساره

اجزيرميرزارنا

عمارآلعليواليه

خبرانيمريعنجود

الصائغمحمدنوف

ابراهيممكيليلى

الملحمفهدساره

المحمديخالدروان

عمرشيخاحمدهدى

بوقريزهيرلينا

الثابتخالدروان

العبدالجبارزكيسوسن

أبوالسعودمهديفاطمه

الريمياحمدرغد

المسيلممشعللولوه

القرنيعليرزان

الغامديأحمدبشائر

الصادقحسينوالء

التويجريسليمانريم

العبيديناصرفاطمه

أحمدبنعبدالمحسننوره

زرعآلأحمدفاطمة

الشريمعبداللطيفمنتهى

القحطانيمحمدمنيره

المرزوقعادلبيان

الشمريسلطانعبير

الصادقعبدالحليمزهراء

العسيفصادقآالء

القطانعبدالعزيزفاطمه

الهزاعجعفرنوف

هوساويمحمدعائشه

المريجابرجميله

الملكمحمدفاطمة

القحطانيسالمسفانه

الحسنطارقأريج

البحيرانمفلحفاطمه

الهارونهارونثاجبه

اليافعيعبدهللاأفنان

العواميمندرليلى

بوخمسينعليفاطمه

الجويسريوسفدالل

المغاسلهحسينرقيه

الجاسمعليفاطمه

المسلمحسنآمنه

العمريغارماشواق

المحاربفارسرحاب

المطيريعايضأفراح

المباركناصررغد

التويجرىعبدالعزيزمشاعل

الرويشدعيسىمشاعل

زكرياآلمحمدايمان

العسكرياحمدساره

العنزيخلفأميرة

الموسويزهرة

الياميحسنسهام



متفوقات كلية التمريض
خضرآلأموريوالء

الحاللماجدريحانه

يوسفآلحسينخديجه

الشامسيسيففاطمه

السلمانمحمدفاطمه

العبدهللاحبيبزينب

الحمادعليزينب

الخلفأحمدخديجة

عبداللطيفآلعليخديجه

االشطحسنزهراء

الرشيديعقيلنوار

زوادآلعبدهللامنى

ناسالحسنزهراء

الدينزينأحمدزينب

الزهرانيسعيدشريفه

داحشيسليماننوال

الجمعانخميسعواطف

الطويرشعبدالرحمنهيا

مالكيسالمصالحه

الشيخابنمكيسكينة

العيدأحمدعليحميدة

الموسىعدنانفاطمه

الخلفاحمدانوار

الحكيممقدادزينب

العلوانحسينفردوس

المنسفأحمدكميلة

شويخاتعليزينب

عياشيحسينذيابنوال

اجزيرميرزاآيات

المحفوظطاهرمالك

العبدهللاعبدالهاديآيات

القطريعبدالرزاقزينب

خبرانييحيىفاطمه

عمراحمدابتهاج

القحطانيسعدخلود

ربحآلحسينفاطمة

السعيدعلىخديجه

سليسآلحسنأمنيات

غانمآلعبدهللارقيه

المسلمهاشمباسمه

الحسينمحمدفاطمه

االحمريمشببفاطمه

الوادعيصالحمنى

العوفيدخيلمريم

المزرععليزهراء

العتيبيعبدهللاحياة

االبيضحبيبصفاء

خاتمآلحسنزينب

مشيربآلمهديحوراء

الناصراحمدزهراء

الحاللكاظمامل

الدرويشيوسفساجدة

القطانمحمدسمانة

الحبيبزهيرآيات

المباركهاللحميده

المؤمنعبدالهادياالء

الليلفتحمريم

خميسزكريازينب

عباسآلموسىأمينة

الشهرانيحمودثابتة

طوهريعليليلى

الصفارعليعال

سعيدالعبدالوهابزينب

العبدالكريمحسينأماني

األميرعبدهللاماجدة



متفوقات كلية التصاميم
الشمستوفيقالكوثر

يوسفآلحسيننبأ

كمال--لينه

الحمامفهدندا

القحطانيخالدحصه

المعيلياحمدفاطمه

عباسآلحسيننرجس

المزيعلعبدهللاشوق

نقيمحمودياسمين

الغامديمرضيفايزه

عبدالرحمن-جمالبنان

الجشيعبدهللانور

الشهريمحمدلمى

الرشيديمرضيعبير

اللويمتوفيقفاطمه

الدليلهعبدالمحسنابتهال

المجدأبوشريفروان

السعدانعبدالرحمننوف

التركيصالحدانه

بوخمسينجوادبتول

عبدالرحمنالصفراءمنيره

االحمدعبدالكريمسميه

الشريفمدنيرزان

البعاديعبدالمحسنرهف

الرويليعقالءخالدساره

السيدسليمانمرام

العوجانبدرفوزيه

صديقريسخلود

الزراجمحمدانفال

المالعبدهللافاطمه

اخريدهحسيننور

المقرييوسفندى

الجشيعبدهللاوالء

الشهريسلطانأمجاد

الجشيأحمدنادررانيا

الكريديسعليبثينه

الشهريحسنهاجر

الغريافيمكياحمدشمس

سليمانآلحسينفاطمه

السلطانعبدالرحمنشيماء

السبيعيمدعجحنان

التريكيجعفرفاطمه

عليالمحمدمحمدشذى

الحربيعليفاديه

المكرميحسينرغدا

العثمانعبدهللاحنين

المزروعمحمدعروب

الحسنمحمدمالك

الحمداناسماعيلسماح

االميرسلمانهديل

المحتسبحمزةلينه

التويجرىعبدالعزيزنوف

داوؤدالفتحيحوراء

بالحارثحمدسحر

قطبحاتممرهان

الغامديخلوفهساره

القحطانيعليامل

مرشداحمدزيادهديل

الذكيرعبدالعزيزمها

عباسآلحسنمالك

القادرعبداسامهمريم

المنديلفيصلظي

الزاكيمحمدكوثر

العليعبدهللازهراء

الحميديابراهيمنهى

الصاعدىعليراويه

الدليجانضياءأفنان

هاشمبنماجدنجيبه

النعميمحمداحمدفاطمه

داؤودآلسميرزينب

الخانصالحشهد

الصادقميثمعقيله

العريفيعبدالعزيزفرح

الزهرانيحسنرنا

المصطفىماجدآالء

الغامديأحمدفاطمه

الكليبيعبدهللااسراء

الحارثيمحمدانهار

زكرينوافاالء

الدليجانعامربدور

مسيريجعفراالء

السلطانضياءحنان

الصوفيخالدربى

الشمريذيابأروى

سنديحسامرغد

القحطانيصالحساره

بوحمدعليحوراء

البحارشكريدعاء

الهاشمسعيدفاطمه

الرشيدخالدشهد

العتيبيشهابنورة

النجار-نسرين

الغامديعبدالرحيمبيان

الشمريسعودنوره

جامعآلعليفاطمه

العبدالقادرمحمدنوره

الشبيبسنعليبيان

شحادهيعقوباريج

الحاجيحسناماني

حميدهاحمدوالء

العاليعبدهللاايثار

الحماليمهدياالء

بكعصمتمحمدرغده

الخطيبيوسفاالء

الشيبانيخالدامل



متفوقات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع
بالصياحعبدالعزيزمريم

هروبييحياسماء

الحربيعيدبشاير

الفياضعبدالعزيزشهالء

العتيبيغازيشهد

السلميبدرنوره

السرحانيعبدهللابيان

حسينفؤادخيريه

الجاروديمحمدساره

الحسنساميمرام

الكبيسيعليالهنوف

الروضانفارسريما

الفارساديبزهراء

العبيدمحمدمالك

الدوسريخالدشوق

العواميعيسىمريم

القحطانيظافرشيماء

اعليالعليأميره

القحطانيسالمأسماء

العتيبيسالمساره

العليسعيدفاطمه

القصابحيدرنرجس

العتيبيسيفأنوار

السبيعيمنيرعفاف

جعملهاديبشاير

الخالديعبدهللاشوق

العمرانيوسفنوره

الشعالنخالدنوره

القحطانيسعيدشهد

حمديمحمدوضحى

الشلويسعودعهود

العوهليكفاحرغد

العثمانوليدهبه

السبيعيفيصلجواهر

الرشيدعبدالرحمنساره

الخالديعبدهللاساره

العميريكفاحفاطمه

مقادمىغازىغيداء

السرحانيعبدهللانهى

البريتسعدافنان

العبدالعظيمحمدرؤى

المطروديخالدمنيره

السلطانخليلساره

الحقبانيعبدالعزيزمنيره

بباشنيمسعيدرشا

العمريخالدخلود

الغامديخالدمنى

طالبآلعلويفاطمه

الكلثمفهدمنيره

االميراسامهأماني

الوادعيمحمدأمل

الحمادعبدالرؤفزكيه

الخلفانصالحعبير

عجاجآلأحمدنور

العوهليعثمانهديل

الغامديخلفأسيل

المبيريكعبدالرحمنساره

الرشوديابراهيمدانيه

الهاجريعبدهللامزون

الزيادمحمدميعاد

الخضيرصالحريم

الحوارسعدفاطمه

المعراجعبدالغنيحوراء

التكيهعلوىزمرد

الجهنيمشعلنوره

القحطانيسفررغد

القحطانيخالدساره

القرنيمحمدشهد

الحالفيمحمدعائشه

الشهرانيحسنلما

الحربيعبدالرحمنشوق

الزهرانيصالحنوره

الخالديعبدهللاالعنود

الرزيحانعبدالعزيزرزان

طريشآلهارونيقين

الحسنفريدمالك

الشهريحامداريج

نورمحمدنبيلريما

الدوسريخالدفاطمه

الخالديفيصلسارة

الشمريفرحانعهود

سنانآلسنانفاطمه

جمالرمزيرقيه

الناصرمحمدفاطمه

الحجابابراهيمكوثر

مردادمحمدأماني

الرقيعيابراهيمرغد

الشهرانيعبدهللاغاده

المواشعبدالعزيزريما

الصالحيوسفأبرار

السعيدعارفلينا

الغامديمحمدمالك

المكرميعبدهللااماني

هتيلهألمحمدمنار

ثابتآلعبدالعزيزهدى

العتيبيعبدالعزيزعهد

الغامديحامدساره

المطيريعليبشاير

سعيدآلمحمدبتول

القحطانيعوضاسماء



متفوقات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع
حدادمناحيسميه

الظفيريفيصلأريج

حمودآلمحمدزينب

عرنوسطارقايمان

الغامديمسفرخوله

الفويرسساميحنان

الحربيمعزيوجدان

الغانممنيربتول

اليحيىعبدهللافاطمه

الخالديعبدالرحمننوره

العتيبيبايناريج

الشهريمتعببثينه

الجيبانيوسفبشاير

الدوسريممدوححصه

الياميعبدالحميداروى

الحربينافعجواهر

البوسعديوسفريم

الزهرانيعيظهرفا

طهعبدهللاكوثر

هللاباحفظحسنشيخه

السيدعبدالحميدفاطمه

زريقناصرالفت

الدحيمصالحنوره

الحجيليخالدلمى

مسريآلاحمدفاطمه

المقبلفؤادروابي

القحطانيمحمدمرام

باشنيمسعيدريم

البخيتناصررهف

عويشيراحمدبيان

ذعفهآليحيمها

ماجدآلزكيزهراء

العرفجمحمدنسيبة

الداوديفراجعائشه

الزينسعيدزهراء

العجميفراجنوف

الياميفارسأمل

الحارثيشلشفاطمه

المطيريفالحفاطمة

المحموديحسانساره

الدوخيعليأنوار

غزويعليواليه

السنونهجاسمندى

الجعيدحمودطيف

القحطانيعوضاالء

الخشيبانعليموزه

العتيبيمخلدرغد

الصخيبرصالحرهف

القحطانيفهدمحمدرزان

القحطانيعبدهللاأريج

القضيبعليآمنه

البصرىعدنانمنار

الموسىخالدلينه

الصقرعوضحنان

الزهرانيابراهيمهديل

الزهرانيصالحربا

الداودسعودريم

الخليفهنجيبزهراء

الزاملعدنانحصه

سرحانسعيداروى

السبيعيعليلما

المسلمشكرىزهره

الخالديسعدالجازي

البيابيعبدهللاليلى

العتيبىحمودأروى

الغربينوارأبرار

هزيمآلعبدالعزيزفاطمه

العليانعبدهللاساره

الرشيدعلىلطيفه

الخليفهمحمدشيماء

الحارثآلناصربتول

الهاجريفهدريم

الحميضانمحمدفرح

العيسىمحمدلجين

العبيدىصالحجواهر

االسمريمصطفىمنار

قوماويمحمدغيداء

النفيعيمحمدهيفاء

الطريفعبدالحميدنجود

اللحيانىمنصورأفنان

السليميعقوبشذى

النشوانعليفاطمه

الخالديقعيدأروى

العقيلعبدهللاهيفاء

العنزيعبدالعزيزرهف

السحيبانيوليدلمى

العرفجطارقهاجر

العبدالكريمصالحآصال

المطيرىخالدفاطمه

القرنيعبدهللاسميه

المعراجعبدالرزاقجمانه

المجيديعبدالقويجواهر

الرتوعيأسامههبه

درويشآلعبدالجليلرقيه

اليوسفيعقوبابرار

الدوسريعيسيمريم

الجبرينعادلنجد

الدوسريمسفريارا

الزهرانيرمضاناروى

الصانعطارقروان



متفوقات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع
الحسينانأحمدالشفاء

الراجحيمحمدميعاد

بابيضانعمرشوق

الحموديمفيدنوره

العرفجابراهيمعائشه

النفاعيمحمدنوره

الشهريسلطانخلود

الصفوانهانيزهراء

هاشلآلمهديأمل

عمرالعموديخديجه

الزينساميامجاد

الزهرانيمشهورتهاني

العتيبيفهدفتون

الرويسانعليلؤلؤه

الشهرانيعبدهللاشيماء

العتيبيعلىتهاني

الخميريعليايمان

السليمأحمدغاده

الشهريظافررغد

العمريعوضلينه

الكليبعبدهللابثينه

الموسىمحمدمرام

المضحياحمدساره

العنزيمنيفدالل

الحربيجميلروابي

جعرهآلصالحريم

الدوسريسالممريم

الملحمخالدمنال

الرحمهاحمدهيا

معجونيوسفسحر

الفضيليعبدالرحمنمشاعل

سلمانآلاحمدحوراء

الوردمحمدمياس

العوهليعمادمي

الملحمخالدمنيره

النمرمحمدزهراء

الشهريحسنرنا

البراكعبدالعزيزفي

مفرحمتعبوجدان

األميرعادلزينب

الغامديمنصورمنار

االحمديحسينندى

القحطانيفهيدهند

خليفهآلموسىمريم

الياسينصالحمريم

شراحيحاوينوف

القحطانيمحمدنوره

الكثيريوليدشعاع

الشعيبيعبدالحميددانه

الصوماليمحمدنوره

العليانيملحمساره

الحارثيسعدحنان

المطلقحمدريم

جاللهمحمدمها

القحطانيعبدالرحمنفي

الزهرانيعبدالرحيمعبير

الغامديعليبسمه

الحموديخالدهديل

المغربيسعودمنال

الشبيليماجدخالدة

بوعايشهنبيلساره

القرنيعيدمحمدشروق

الصفيانعبداللطيفمنيره

الدوسريجمعانأمل

العصيميمحمدفاتن

اللحيدانعليرغد

العليانمحمدهاجر

المدنيصبريلجين

الحارثيحسينروان

الغامديمحمدمنار

الشمريفهدنوف

الموسىيوسفغدير

البقميسعدشوق

السكرانناصرهاجر

النهديمبروكأمينه

العتيبيبخيتاماني

اليحياءصالحمالك

صقرعبدهللارغد

القطيفيسميرزينب

الزويدمحمدمدى

حيانمحمدمريم

الدوسريناصرعهود

الجلهميمحمدنورة

المالكيحاسنأشواق

التركيخالداروى

السبيعيماضيساره

العثماننبيلياسمين

المدلوححبيببيان

الصقيرعامراسراء

العتيبيعبيدمنال

القيقجوادراما

مليبارىخالداسيل

القحطانيهاديريم

سعدالسعيدأثير

الملحمعبدالعزيزرند

الصايلسليماننجد

التركيسليمانهاله

بوحمدسعودروان

التركيخالدنوره

الهاجريعبدهللاجمانه



متفوقات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع
الشبيليسعدناديه

الياميمنصورمريم

الحربيسعيدهنا

الوحيمدعبدهللاوجدان

العمريعبدالعزيزساره

العبدالقادرعبداللطيفجمانه

العجميفهدخلود

العامريكرامهصابره

الغناميوسفموضي

البلوشيمحمدساره

العليحمدغيداء

الصفرانساميرنا

الدوسريهانيجواهر

العبيديبدرروان

الرشيدرشيدفاطمه

الطريفيمحمدصفيه

حامديعبدهللاآمنه

السعدونيوسفهند

سكلوعمحمدأنوار

العلىعبدهللاجمانه

الصفارعليكوثر

السعدعادللجين

الحميدانعبدالعزيزمها

القحطانيعبدالرحمنرغد

العتيقعبدالرحمنحصه

جلخفآلعبدالوهابرؤى

الشهرانيعليشهد

البلويمرزوقشروق

الغامديمحمدوجدان

الدوسريسعيدمريم

الماجدنبيلنوف

السادهشرفباسمه

المالكيسعيدشروق

الدوسريخليفهغيداء

الشهريمانعمها

اباحسينعبدالرحمنهيا

الفيفيخالدريم

ناصرآلاحمدفاطمه

باطوقعمرأسماء

الزيدابراهيمخوله

سلهامعيسىزينب

العتيبيابراهيممها

الزبيديالحسنفاطمه

الجندانيوسفحنان

سالمالعليفاطمه

الغامديصالحنوره

الشمرانيسعيدرهف

الغامديمطرفرح

الشهريحسنرغد

العثمانصالحمها

العريفيعبدالرحمنرنا

بالعبيديخالدسعاد

الدويسانصالحعفراء

الراشديمحمدبدور

القحطانيهذالأشواق

حسانأبوعدنانفاطمة

الغانمحسينسكينه

العمريصالحغيداء

األسمريأحمدسلمى

الغامديسعيدوجدان

لشاعرهعوضساره

البوعليباسمبشاير

الموسىمحمدكوثر

المطيريماطرأماني

الصايغحسنسكينه

باخشوينسامىهند

الشمريعبدهللانوف

المطيريمحمدفاطمه

الناشريعليريم

القحطانينمالنتغريد

ابوبشيتكمالحصه

الريعانعبدالوهابالهنوف

المطيريفهدساره

الحارثيعبدهللارويدا

العتيبيبنخالدوسن

مدنآلزكيشهزالن

العميراحمدأبرار

الصقريمانعمنال

الخطافعلىرزان

البالليمحمدهند

الدوسريعبدهللاريوف

الواصلمحمدروان

مقبولآلحسينروان

الصيعريعبدهللامنال

الدهلوسعبدالكريمشهد

الدخيلبراكفلوه

النونومحمدهديل

الدبيسعبدهللارقيه

همامالحيدربدور

المزينعماددالل

محيميدكاظموالء

البساميمبروكوعد

المدلوحعليجمانه

الفيفيابراهيمجواهر

اباحسينعبدهللاغيداء

الشيخيخليلرنا

قطانأيمنليان

القحطانيسعيدندى

المنسفحجيمروه

النصرمحمدساره



متفوقات كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجملتمع
العرينيإبراهيممريم

الياميعبدالحميدفاطمه

الشهريعلياسرار

بخرجيمروانأسيل

الهاجرينوافروان

العتيبيخالدرغد

جمعانآلعبدالرزاقمنال

المشامعمكيزهراء

المرزوقيحسينوعد

الطويانخليلسوسن

الوكيلطارقساره

الشمريمطنىراويه

غزوانيحسننوف

الكربيعليفاتن

بارضوانسعيدمرام

العودهداودساره

يوسفآلحسينأمل

خلفآلجابرآالء

الغامديسعيدهناء

التركيسليمانلمى

الفوزانعبدالرحمننجود

الخالديابراهيمافنان

الشمريمنيفلينه

السبيعيعبدهللاأسيل

الشهريمحمدعبير

الحميدعبدالرحمنوديان

السبيعيمقعدنوف

الجبرخالدأسماء

الخنيفرعبدالرزاقاسراء

الغامديصالحروان

الحربيمضحياسماء

الشريفسعيدساره

بلشرفاحمدالعنود

الزعاقعبدهللاافنان

الخريصيمساعدالبندري

الشمريفالحالعنود

المطهرموسىوديعه

الخريصيمساعدعزيزه

عائضحسنعروب

الدوسريسعيدهاجر

الخالديعبدهللانوره

الشمريفالحمي

فرجمحمدسعاد

الذواديجمالالشيماء

المحسنمنصوريقين

الشهريفايزروان

العتيبيسعودأمل

الدوسرييعقوبسارا

الغامدياحمدرانيا

االصيلمحمدزهراء

الدبيسيعليغفران

العبدالقادرساميأمجاد

بادغيشخالدرزان

الجاسممحمدهانيريم

السبيعيخشمانالجازي

العويعبدهللاحوراء

بومدرهألعليشهد

الدوسريخالدشهد

العطاساحمدريم

السليمأحمدريم

العتيبيجبرروزه

الشهريسعيدروان

القرنيعليسحر

الداعجداعجرزان

نورصبرىبهيه

السعديمسفرمالك

شهابآلمحمدرحاب

التويجريأحمدنجود

السبعجاسمضحى

العويدسليمانشهد

باوزيرعبودروان

بوعليمحمدمالك

المزارعحيدرالزهراء

سعيدآلمحمدزهراء

الشمرانيهللاغرمآالء



متفوقات كلية علوم احلاسب اآليل وتقنية املعلومات
ابوشايبصالحنوران

محمد-محمدرنا

صالحعبدالرحمناصاله

هللادعوضحمديتسنيم

الدخيلفهدمالك

الزهرانيعبدهللاسهام

الزهرانيصالحرهف

الداعجعبدالعزيزلمى

الخلبباسمساره

الحارثيمبخوتهاجر

الشعالنعبدالرحمنمنيره

الحربيعبدالرحمنالبندري

القحطانيبهيشانمرام

العليصالحمنيره

الحربيعبدالرحمنحنين

العبدالهاديبناسامهفيء

الدوسريبنابراهيمرنا

الحنيانحمدحنين

الشهرانيعبدالعزيزمنار

القرعاوىعبدهللانوره

المالسعيدفاطمه

ابراهيمآلعليفاطمه

الحربيدخيلبنفهدخلود

السيفعبدهللامحمدسارة

القحطانيفائعمحمدمالك

الدغفقعبدالعزيزسفياننجود

العواميعليبنرضامجد

الحارثآلمهديمحمدديما

محمدحمدىايهابهند

غزالساطعنور

بيومي-مصطفيمنار

بيومي-مصطفيمشاعر

بارحيمصالحعبدهللاعائشه

ابوعليتوفيقحاتمحنين

النحوي-علياسـماء

بندفسالمينغالبافنان

زمانانآلمانعمحمدرزان

الهاجريسعيدهاديأمل

المطيريمخلدخلود

الشهرانيسعيدنوره

العبداللطيفمباركأصايل

بوقريهشامرغد

الجعيدعوضأريج

العبداللطيفلهاحمدمريم

الجعيدعوضأريج

السليمساميلمياء

القحطانيمحمدفتون

الحربيعبدهللاالهنوف

الشمرانيحمودشذى

العتيبيعبدهللاديمه

المبيضأحمدضحى

القحطانيفرحانرغد

القحطانيعليساره

المطيريمحمدمنى

السرحانيسعدنوره

الكعبورخالدندى

عاجزيوسفاسيل

الغصينطارقغني

الوصيبعيساميالبيان

محمدايهابهاله

مطاوعالدينكمالهبة

تيسيرمجاهدرندا

الكثيري-مها

القاسمعصاممرام

الزيرعبدالكريملبنى

باوزيرعمرفاطمه

الدينكمالمعتزماهي

العموديصالحنادين

شريفاحمدبنفؤادريم

العنيزانمحمديسرى

العسافعبدالعزيزريم

القحطانيطاللساره

الدوسريمحمدمريم

السليمعادلخوله

الرومييوسفنوره

الفصيلخالدمالك

عابدحازمأريج

الحواجزكرياريم

المهيدبمحمدمنيره

خلفآلعبدهللازهراء

جريعمادرناد

عموصعصامدعاء

باجابرسالمعمرافنان

دحوهاحمدحمودخوله

فهيممحمدسيدهاجره

الطويرقيمنيرمنيه

المنصورعبدهللانجود

الحربيقاسممنار

غشامعبدالعزيزبشاير

الغامديسعيدبنحامدروان

الحمدانعبدهللااسراء

الخنينيمعاذأروى

الدحيمعليسميه

خياطرضواننهى

العتيبيعيدمطلقمها

الجنيدعبدالرحمنريم

الدوسريمهديعبدهللانوره

الزياديعبدهللاأريج

الشمرانيهزاعفاطمه

الميمنيعبدالحفيظاريج

الغفيلىمحمدنجالء

الكرديمحمدجنا

القحطانيظافرساره

السلطانمحمدطرفه

الداعجاحمدهند

البنعليعادلروان

العتيبيعليالهنوف

السماعيلصالحدالل

الدوسريسعدنوره



متفوقات كلية اعمال
رستمحساملجين

رشادرغد

قاسمخديجه

فرحاناحمداروي

الياميعليياسمين

السنبلسعدمرام

سعيدمباركصفاء

السيدمحمددانه

طالبآلعلينور

الحسنعبدهللاجمانه

مديفعآلهشامدانيه

العجاجىابراهيمجواهر

الصالحصالحغيداء

المحفوظعلينوره

ابابطيناسعدرقية

السرحانيعبدهللاشذى

المصبحفهدعائشه

العتيبيمحمدريوف

السلطانعبدالرحمنشوق

العبدالحيعقيلسكينه

الخطيبابراهيمساره

الجغيمانمحمدفاطمه

العتيبيغريبجوري

الحمرانيعباسسكينه

المعيانعبدالمجيديقين

الملحمابراهيملولوه

الياميناصرمها

العميريعليريان

األنصاريعادلنوف

السماريعبدهللاشهد

العمريغالبشوق

القريشيعبدهللاأثير

محمدمحمدسهام

المطيريفهدريناد

مهينيعبدالرحمنفي

الصالحوليدنوره

الرضوانعبدهللاحنان

المالكيصالحمرام

العطيشانخالدغاليه

المهنامهناريما

الجوهرسامىغاده

الشمرانيسعدرهام

الشديدعبدالرحمنغادة

باعبدهللاعبدالرحمنسميه

الجنيدعبدالرحمنروان

النمرمصطفىنرجس

المطيريمحمدهند

الخرداويحبيبفاطمه

العيدانعبدالعزيزالبندري

العنيزانمحمدالشيماء

السعدنبيلجمانه

الفريحفيصلروان

الخنيفرنبيلالجوهره

بوسبيتعبداللطيفشيخه

الرباكيمحمدشهد

الزهرانيعبدالعزيزرهف

الغاويمحمدآالء

الدوسريمحمدفي

اليوسفعبدالرحمنود

القحطانيعبدهللازينه

بوسبيتحمدنوره

الشهرانيسالمامتنان

الزهرانيسالمندى

القحطانيعبدالرحمنرهف

التويجريفهدريما

السميرماجدشيخه

الفهيدعليسلمى

اليحياءصالحموضي

القاضيعبدالحميدهند

الثميريعبدالرحمنريوف

الصالحمحمددانه

السويداننايفبدريه

الشعلهمهديزينب

المحيسنفريدحوراء

النجرانيعليسمر

الصرافسليمانوعد

الحميدعبدهللاهديل

المنصورعبدهللاغاده

العنزيمحمدروان

أبوزيدعبدالرؤوفأميمة

الغامديحامدرهام

الخالديخالدشروق

الضاحيهانيفاطمه

الرشيديمرضيابتسام

االنصاريمحسنمريم

القاسمعصامعال

جريعمادرنا

القاضيكاملرشا

الصباغعمادآيات

شايبابوصالحأريج

النجاردانيه

الحسينيلؤيشهال

الحليمعبدعمادنجاح

الحامدعليامجاد

القحطانيمحمدصفيه

شوكتيحيىأمل

شمالنآلمحمدأثير

بوعلينبيلمنيره

الحسنساميدانه

الصحنعمادهبه



متفوقات كلية اعمال
الملحمخالدطريفه

الشريفمشهورنوف

منفردفاطمهسيده

الغامديمساعدأسماء

القحطانيسعديارا

باقرينعلىرزان

النعيمفهدروان

العتيبيعواضمها

الولمانيمحمددالل

الغامديعبدهللافاطمه

الخبازابراهيمساجده

العتانيسعدمنيره

الفوازابراهيمنوره

العنزيمشارينوره

المرهونصبريياسمين

القحطانيسعدمنار

ناصيفمحمدشروق

رمضانآلمحمدشوق

الخالديابراهيمفاطمه

العنزيمحمدروابي

القحطانيمحمدالجوهره

الخالديمحمدلطيفه

المديهيمأحمدفضيله

البناينبيلوجدان

الحموديمازنشهد

عمرعادللمياء

االحمدمحمدرغد

الطليحيعبدالعزيزضحى

ابوحيمدعادلنورا

كلثمآلابراهيمغدير

العسيريعليعواطف

الجحانأحمدوجدان

العيدىصالحنجود

الدليجانرعدمرام

المشاريعبدهللامها

القحطانيحمريرهف

الحقيلفهدغاده

العمرعبدهللاساره

الحواجعليزينب

قبقبآلفهدمها

الغامديعليهند

شايبالحسينماريه

الراشدفريدسمر

عبيدبوناجينوره

العمريصالحغاده

الثوابعليزهراء

العقيلياحمدزينب

الطريفصالحروان

الخضيرابراهيمفاطمه

الجبرعمرنجالء

الشهريمنصورمها

خضرآلصادقرزان

المطاوعهيوسففاطمه

صوالناللطيفعبدانهار

شدادطاللميمونه

عبدهعادلاروى

زمانقدسية

عنترمحمدمرام

عكاويماهررؤى

االسديمحمدريم

البكيريفهدغيداء

القرنيمحمدسارا

الجناحينبيلمشاعل

الهزاعناصرمنيره

الجمعهصالحنوره

الخضيرابراهيماروى

العموديعبدالرحمنمريم

القحطانيفالحساره

الصبيحةمحمدساره

البقميبندرمالك

العبدالهاديتوفيقدينا

بوعليانورزهره

القحطانيعليرحاب

البوعينينجابرفاطمه

العبدالعالصالحسكينه

الحموديمفيدمريم

عيدآلعيسىمريم

السنيدعمادبدريه

البلوشيعليبثينه

حكمياحمدأقدار

عليمحمدسميه

الطمعصالحفاطمه

لمروحنزكيازينب

القحطانيمحمدعائشه

القحطانيمحمدمها

الصيخانصالحنوره

الزياتكمالغيداء

الغامديمحمدلينا

القحطانيعبدهللاعهد

المريحلعبدالعزيزشيماء

كبيبهالجابردالل

المطوعاحمدآمنه

الثوينيجميلامينه

الهواشمياسرأبرار

المباركيوسفليلى

الشمريسلماننوف

الصالحعبدالعزيزساره

الزعبيراشدمنيره

الخليويسميرسمر

البديويخالددعاء



متفوقات كلية اعمال
البديويخالددعاء

البحرانيعبدربهبه

خريمألمرعيبيان

السهليعليسميحه

القرنيعليرزان

العوضعبدالرحمناسراء

العبداللطيفابراهيمزينب

الشبيعانعبدالعزيزموضي

العبدالقادرخالدنوف

المويسعبدهللامشاعل

العموديخالدعائشه

الغامديمحمدريم

الباحسينابراهيمفلوه

الرحيليخالدعهود

المدنيعبدالحميدسارة

مليباريهاشمبشائر

البقمىعبدهللاغدير

بوديعبدالعزيزهند

الغامديعبدهللانجود

الشمريخلفافراح

القحطانيعليهند

الغامديسعيدشيماء

الصحافابراهيمدعاء

العبدالقادرساميبشائر

السبيعيمحمدهيا

الغريبراضيرهام

الحوشانيخالغيدا

درويشآلجعفرسكينه

المزينجمالالجازي

الذكرهللايوسفروان

القحطانيعليندى

الحمدفاضلاحالم

المدنعبدهللاسوسن

الهاجريحمدنوره

المقرنعبدالحميدساره

السبعصالحغفران

الرباكيمحمدأروى

العيثانعليواليه

عسيريعيسىهاجر

فراجالوسميهديل

ابراهيمآلسالمزاهيه

الحكيمبدرفاطمه

الصويغخالدساره

العجاجىعبدالرحمنمالك

بصريحسنىليانا

التركيعبدهللاشهد

الغامديعبدهللانجالء

العريفيعبدالعزيزمريم

الشمريعماشروان

القحطانيمحمدامل

العتيبيداهمساره

المهناءمحمدحصه

باموسىسميرمها

هزازيمحمدعائشه

الشمريحمدمنيره

عباسآلحسينفاطمه

الهاشمعبدالرحمنسميه



متفوقات كلية اهلندسة
المرشودمنصورساره

طليماتسوزان

السويكتحسينفاطمة

العتيبينوارنايفنوره

رضيآلعليحنان

العيسىخليلدالل

برناويعبدالعزيزرغد

توفيقآلعبدالعزيزغفران

المرزوقمحمدزهراء

دخيخسعيدلينه

عطاسنعيمنوره

السويديعبدهللابدردنى

الغريريصالحوصايف

الحبيشيحازمالجوهره

البحرانيمحمدفاطمه

الخويطرهشامدانه

السنيديحسينبشرى

السراءجمالنوره

الرمضانعبدالهاديساره

المسلماسامهفاطمه

الجاللمحمدوليددانه

الحمامعمادملك

الجراشعليمريم

المنيعحمدياسمين

عوضمنذردانيه

البراهيمابراهيممنال

باقيسحسنخديجه

ابوسبلعبدهللاود

البطحيابراهيمالعنود

المهناءحسينفاطمه

ليفالزهيرزهراء

الشقاويحمدهياء

الفداغمحمدميسم

المعمرابراهيمشيخه

العتيبيمحمدهدى

العبدالهاديأحمدجمانه

الياميهاديفاطمه

الغليقهصالحلينه

المالباسللطيفه

الرشيدعبدالمحسندالل

الصاغهياسرفاطمه

الهدىمحمدنوره

الخضيروليدريم

الفهيدكمالسكينه

الزعبيخلفنجود

يوسفعبدهللااسراء

طالع--يهسعد

األطرشطارقساره

العشالمهديعليآالء

مقطرينايفحنين

اليحياءسليمانهند

العبدهللامحمدميرنه

الترتيرعبدالقادرالنا

الصفوانينجيبفاطمه

الزاملمحمدالهنوف

العبدهللاعبدهللابسمه

العليويابراهيمكوثر

الثابتابراهيمريما

الزهرانيصالحوعد

عفيفآلصادقهديل

الحارثيعبدالرحمنبنان

سويكتآلمحمدوالء

المصريمنذرريم

فارسيحيىمرام

الشاذليرياضمها

الكعبيمحمدفاطمه

الجطيلمحمدعلياء

بوشهابحسينزهراء

ناصرطارقريما

بالعبيدعليرحمه

طالبآلحسننجيبه

الفريداحمدمحمدتهاني

المفيزابراهيملمى



الصيدلة اإلكلينيكيةمتفوقات كلية 
المبيضعدنانصفيه

التريكيأحمدخديجه

الضامنعبدهللامروه

اليمنيعبدالرحمنسارا

الشهرانيمسفرفاطمه

دهنيمآلباسمحوراء

الدينزينالجعفرفاطمه

عيدالهانيغدير

المبيضاسامهحنين

خليلآلمحمدأريج

مكيآلعونساره

سعيدآلجعفروالء

رامسآلعليافنان

شيفآلحسنريم

النصاريعقوبأماني

الجاسرعيسىبشرى

الجزيرحسنزهرة

بخاريمحمداريج

الهاشمفؤادابرار

المطيريطايعشروق

حسنآلعليالجوهره

الرويشدخالدالهنوف

الحاللعبدالمنعمنور

كبيشآلحسينزينب

الدقدوقعلييقين

المصموممحمدسميره

رفاعيجبرانساره

الخراعنبيلنوران

باصليلهحمدلمى

موسىآلموسىزهراء

الغالوينصالحليلى

نهابآلجعفررقيه

الدجانىعبداللطيفوجدان

اللهيبيحسينلينا

الحصارابراهيمفاطمه

الصادقحسينجنان

الجنوبيسميرهاله

بالحمراحمدايمان

االميرعليكوثر

مطرآلحسينمنار

المطرمحمدزهره

قنبرآلعبداللطيففاطمه

الخميسعادلساجده

المحاسنهعبدالعزيزريم

قرينآلعاشورايمان

القطانعبدالحكيمقدس

الغامديسعددالل

جامعآلعبدهللازينب

المليحيمحمدالهنوف

ابوالسعودعليزينب

الجشيسميرفاطمه

العمريعليعاليم



متفوقات كلية طب األسنان
القحطانيهادينوره

الدوسريمطلقنورة

الناجيحساموالء

الدحيالنمحمدأسماء

الحربيمشعلنوال

المطاوعهيوسففاطمه

بوجليعمباركعذاري

الملحمعبدهللاحصه

العقيلطاللجمانه

محيشىآلعيسىسكينه

المطاوعهيوسففدك

الغناممحمدفي

خشيمعبدالناصرساره

مجرشيابنمحمدنوال

الزهرانيمسفرندى

الصالحعبدهللارباب

السباعمحمدفاطمه

الدمنهوريعليباهررند

اليوسفعليزينب

الغامديفايزساره

الخطيبابراهيمريم

الخياطعليفاطم

المحمدينعمانفاطمه

المنيفعبدالحميدرغد

القعودسعودهديل

الكويتياحمدايالف

القناصسعدساره

الوشميمحمدازدهار

الخاطرابراهيمفاطمه

الحامدعادلشهد

الجيرانيمحمدشفاء

القحطانيمناحيالبندري

المغلقعبدهللافاطمه

البراكعادلالعنود

الجربوععبدالمجيدجود

غزويآلحسنحواء

الفهيدعبدهللارغد

القحطانيحزامشهد

القحطانيمحمدمها

الغامديخالدميساء

القرنيمحمدشيماء

الزيداحمدمريم

السيفعبدهللاربى

الغامديصالحروان

المحرجمحمدمها

العرفجخالدسلمى

الحمداناسماعيلياسمين

بوصالحصالحرنيم

الجفريعادلآالء

الصليميمحمدلينة

الرطروطعبدالوهابسهي

العبدليمحمداحالم

القاسمسعودالعنود

الجشيعبدهللاجمانه

عبدالغنيآلسعيدحنان

مدنآلحسينسجود

حبيبآلمالكفاطمه

البالليوليدهند

الغامدياحمدرغد

العمريهللاضيفنوال

باهمامسعيدخلود

ابراهيمآلعمادهاله

منصورالعليربا

الدحالنغازىبشاير

الزايرزكيسكينه

القحطانيمحمدغيداء

التيسانعبدالباقيساره

يوسفيحيىنجوى

الدجانيعليفاطمه

العسيفابراهيمنواره

السهيلسلمانحنين

ابوشاليحيىفاطمه

الغامديفهدرهف

عبدالباقيآلعبدالعزيزفاطمه

البيشيعبدهللافى

مغربيحمزهنسيبه

النبيالعبدربمحمداسراء

المغلوثصالحعائشه

الحواجعليزهراء

البصارهلطفىساره

كليبانفهدمريم

المالكيمحمدرويدة

العبدالقادرعبدالرحمندالل

المتروكمجديفاطمه

العريفيمحمدسندس

العليانيوسفريم

عبدهللاأنورآالء

الدبيانحمدالعنود

الغامديعليلجين

القرزعىمحمدرنيم

حامدخالدشروق

الدجانيعبداللطيفمريم

الجشيمحمدنعيمه

البعيجانجمالفاطمه

عبدهللاآلأحمدزينب

الزاكياحمدبتول

الهزوميوسفزينب

الجندانخالدجوهره

الفرجاحمدرهام

الحمدانعلينوره



متفوقات كلية طب األسنان
الشايععبدهللاآالء

الخطيعليايمان

الجميعاناحمدرباب

العكاسعبدالعزيزرند

اليامياسماعيلفاطمه

العريفانابراهيمساره

الخطيبعبدهللامريم

االحمدمحمدالبندري

السلمانهاشمساره

الكثيريسالمحنان

الجوهرسامىجمانه

خميسآلمحمدرجاء

السنىفؤادحوراء

العمارمنقذشهد

باخشوينجميلدعاء

الكلثمسعودنوره

ناصرآلعليزينب

السنيعبدالشهيدمنى

الحواجفؤادليلى

سلوتزيادزينه

المحمداحمدفاطمه

الشماسيمنصوربنين

اليوسفابراهيمنجود

البراكعادلالهنوف

الوصيبعيعبدالمحسنزهراء

البقعاويحمدهدى

شوميأبوحسينتهاني

الحدادعليبيان

الميمونيخالديارا

راشدبنعبدهللامشاعل

العواميزكيهبه

الشهيلصالحبيان

الضراباحمدديمه

اللحيدانعبدهللاتسنيم

الزغرانحمودسديم

قاوسميرمعصومه

القرينيوهبغفران

البصرياحمدزينب

المديرسعبدالرحمنمنيره

فيتانبيلساره

الزهرانيمحمدلينا

الكابهحسينايمان

المزروعمساعددالل

الشهريسعدشذى

بوحليقهحسينمريم



متفوقات كلية الصحة العامة

المسلمحسنحميده

الجشياحمدسماء

النجيديمعتصمريم

سحاريسلمانأمل

السيهاتيعلينور

البشراويمحمدفاطمة

الصفارخالدآالء

العوجانبدرنور

الدعيجيعبدالعزيزريما

المطيريمحمدساره



بدوام التوفيقمع متنياتنا للجميع 


