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رئيس جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل 
د. عبدالله بن محمد الربيش

    رسالة معالي رئيس الجامعة 
    في دليل الخريجين للعام الجامعي ١٤٤٣هـ

ابــة طموحــة  مــا بيــن حلــم ُينســج ونجــاح ُيلمــس، مســيرة ُخطــى تعمــل وتجتهــد، تخطــط للغــد الملــيء باإلنجــاز بــروح وثَّ
ال تقــف حتــى تبلــغ الريــادة وترســم األثــر، وتبنــي بهمــة وعزيمــة مجــًدا شــامًخا تســطر حكايــاه بكتــاب يســرد تفاصيــل 

كثيــرة، يختصرهــا عنــوان مــن الفخــر واالعتــزاز بمــا تغرســه األيــادي وتجنيــه األوطــان.

حبــور يتجــدد لجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وهــي تــزف الدفعــة الثالثــة واألربعيــن مــن خريجيهــا للعــام 
الجامعــي 1443هـــ بعــد أن شــارفت رحلتهــم التعليميــة علــى بلــوغ مرســاها، وحظيــت الجامعــة خاللهــا بشــرف 
التخصصــات  المعــارف وأبرزهــا، وتأهيلهــم علمًيــا ومهنًيــا بمختلــف  إعدادهــم دروع وطنيــة متســلحة بصنــوف 
وبممكنــات تخطــت العقبــات والصعوبــات، وبالتــزام تــام نحــو شــباب آمــن بقيمــة العلــم فنالــه، وأدرك دوره التنمــوي 

لمســتقبل مجتمعــه ووطنــه فتأهــب لــه.

أجــزل عبــارات التهنئــة ألبنائــي وبناتــي الخريجيــن، وبأمــل ويقيــن راســخ -بــإذن اللــه- أبعــث رســالتي مــن قلــب محــب 
داعــم »لتمضــي خطاكــم نحــو المزيــد مــن الشــغف بالعلــم والمعرفــة، واألثــر والبنــاء، كونــوا دائًمــا علــى قــدر ثقــة 

الوطــن، وليكــن عطاؤكــم بعمــق الوفــاء لــه«.

بارك الله فيكم، وسدد على الخير والتوفيق مسيركم..

رئيس جامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل
د. عبد الله بن محمد الربيش
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم من معهــد األبحاث 
والدراســات االنســانية للعام الجامعي ١٤٤٣هـ

خريجو الدراسات العليا

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير
بيان بنت سمير سنبلأميرة بنت ناصر القرني

غالية بنت محمد الحامدسارة بنت عواض العتيبي

-عاليا بنت سعيد رصدان



13 دليل الخريجين 1443 - 2022دليل الخريجين 1443 - 122022

ــة الطــب  ــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كلي بي
للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الزمالة

طب وجراحة العيون
-هيثم بن فهد خشيم

طب األمراض الجلدية

-ناصر بن مطلق الزعبي 

طب المخ واألعصاب
-أسامة فيصل بشير

الطب النفسي
أحمد بن محمد فلمبانعاطف بن حسان المليحي

عبدالرحمن بن طالل ميرهأحمد بن جابر عسيري

علم األحياء الدقيقة

-علي بن جعفر الحداد

علم األمراض التشريحي
زهره بنت عبدالله الطريفيمحمد بن مبارك حجالء

-فاطمة بنت عبدالعزيز الجندان

الطب الباطني

جابر بن محمد العليانيعبدالله بن حسن الحرملي

علم أمراض الدم

-ندى بنت جابر الدوسري

الماجستير

علم النفس السريري
رحمة بنت مهدي الفرجمحمد بن وديع بن صديق

دالل بنت محمد الفارسليلى بنت حسين الدندن

ريم بنت محمد الغامديفتون بنت مدني الحنيشي

نورة بنت سليمان الدخيلمنيرة بنت عبد العزيز الجندان

رحاب بنت غازي الحربيعبير بنت عطية الزهراني

بشائر بنت عيسى الصفراءنورة بنت سليمان الزبن

دعاء بنت ناصر الفضيليإحسان بنت عبد الله الصالح

امنيه بنت نبيل وهيبسعدية بنت صالح الحساني

-روابي بنت محمد الدوسري
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الدبلوم

طب األسرة

إفراح بنت محمد الشهرانيسلمان بن احمد الحارثي

بشرى بنت أحمد الغامدييوسف بن محمد القحطاني

بثينة بنت علي العزمانسعود بن عبدالعزيز المبيض

لول بنت شاكر العواميعبدالله بن محمد الشمراني

ذكريات بنت خليفة الغانمعبدالله بن احمد الغامدي

وداد بنت سعد المحيشأحمد بن محمد الغامدي

-أنس بن أحمد العلي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الدكتوراه
علم وظائف األعضاء الطبي

خالد سيار العنزيحيدر حسين اليامي

الزمالة

الجراحة العامة

بيان بنت علي الصفارأنس بن عبدالله العثمان

طب وجراحة العيون

حنان بنت عبدالشكور نيازمحمد بن عبدالله الربيش

طب المخ واألعصاب

مي بنت احمد العنزيحسن بن علي الدندن

عليا بنت علي العكليفيصل بن حمد سيف

الطب المهني

محمد بن احمد تركستانيمهند بن صالح كلكتاوي

سليم بن عثمان العمريتركي بن محمد العسكر

مي بنت عبدالعزيز المساعيدعمر بن عبدالله المحضر

ايناس بنت سمير الحليسيراكان بن سياف العتيبي

منى بنت فالح السليماننايف بن ابراهيم اسماعيل

عائشة بنت عبد العزيز الرويشدياسر بن أحمد الغامدي

زينب بنت رضا آل شعبانمحمد بن فهد الجبير

نورة بنت عبد الله الحارثيفهد بن عيد البسى

كريمة بنت عبد الكريم السيهاتيمساعد بن محمد الخريصي

طب النساء و الوالدة

-نورة  بنت يوسف الغوينم

األحياء الدقيقة اإلكلينيكية

-والء عبدالجليل الخليفة

علم األمراض التشريحي

فاطمة علي الناصرزهرة فؤاد الخنيزي

الماجستير

الطب المهني و الصحة المهنية

االء  بنت نوري الخضيرعبد الله بن طائل الذويبي

التشريح التركيبي البشري

سكينة بنت عبدالله طرموخمحمد بن مبرد العنزي
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خريجو درجة البكالوريوس

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

الطب والجراحة
زياد خالد عابد السياليابراهيم خالد بن علي القحطاني

زياد طارق بن عبدالرحمن الغنامأحمد فالح بن حسن عليوات

سعود خالد حمد العويدأحمد كفاح بن عبدالرؤف السنان

سعيد يعن الله بن محمد الغامديالوليد عبدالله ابن حسين بن جالله

سلطان خطار بادي العنزيأحمد طارق بن طاهر بوحسن

سليمان عبدالرحمن وايل اليحيىأحمد منصور بن احمد العسيري

صالح خالد بن صالح الدعيلجباسل زبن كويمان العنزي

طالب حسين بن علي الدندنبتال ناصر بن عبدالرحمن البيشي

عامر ليلي سحمان العنزيتركي فهد ظاهر البلوي

عبدالرحمن فهد عبدالرحمن المنصورتركي ناصر بن سعيد الغامدي

عبدالعزيز عادل بن عبدالله العجاجيجعفر بن وجيه بن ابراهيم المعراج

عبدالعزيز فهد بن أحمد الغامديحسن احمد بن عبدالمحسن الحاجي

عبدالعزيز مازن منصور الدهلوىحسن أيمن بن حسين آل ابراهيم

عبدالعزيز مسفر عوض المالكيحسن بن عباس بن صالح الهاشم

عبدالعزيز مصطفى احمد الشريفحسن بن علي بن مدن االمرد

عبدالكريم رشيد بن عامر الصيعريحسن محمد بن ابراهيم المرزوق

عبدالله بن حسين بن محمد آل ابراهيمحسن نصر بن حسن آل دهنيم

عبدالله سعيد عبدالله الهاشمحسن هاني بن علي آل سيف

عبدالله علي بن عبدالله العيثانحسن يوسف بن حسن الهاشم

عبدالمجيد سليمان تركي الحربيحسين توفيق بن آحمد العلوان

عبدالمحسن عبدالله بن عبدالمحسن السكيبيحسين حافظ بن ابراهيم المحفوظ

عبدالمحسن وليد بن عبدالمحسن ناصرحسين عبدالله بن جاسم الفندي

عبدالهادي علي بن عبدالهادي العمريحسين علي بن محمد علي الدهان

عبدالهادي غرم الله بن عبدالهادي الغامديحسين محمد بن ابراهيم المدن

عدنان خطار بادي العنزيحمزه حمد صالح الدوسري

عدنان فواز صالح المالكيخالد سعيد بن احمد الباهوت

عدي عبداللطيف عبدالعزيز العرفجخالد سلطان حسين الفيحاني

علي احمد بن عبدالله الكابهخالد ظافر حسن آل مبارك

علي بن جعفر بن منصور المدنخالد عائض فيحان الدعجاني

علي جعفر بن قاسم المنيانخالد فيصل بن عقالء العقالء

علي حسن بن علي الصفارراكان فيصل محمد العتيبي

علي حسن مهدي آل زوادريان جميل بن بكر بكر

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

الطب والجراحة
مجد بن عادل بن حسن العوامىعلي حسين على آل مضحي

مجد فوزى سعيد كبارهعلي خالد بن علي الضويان

محمد احمد بن علي الخليفهعلي زكي بن عبدالله العوامي

محمد بن عبدالله بن احمد ال عيدعلي سعيد بن علي القحطاني

محمد بن فاضل بن عباس الصفارعلي عبدالمحسن علي الغريب

محمد حامد حمد الجهنيعلي منصور بن عبدالله العسكري

محمد حسين بن عيسى القديحيعمار منصور غالب الصاعدي

محمد حسين عيسى الصفارعمار ياسر احمد بوخمسين

محمد سعيد بن حسن آل جوادعمار ياسر عبدرب  الرسول البصاره

محمد عادل علي البحرانيعمر ابراهيم محمد الربيش

محمد عبدالله محمد الحسينعمر اسامة فتحي الحايك

محمد هاشم بن شرف المجابعمر خالد بن حمد المحيميد

محمد هاني محمد سعيد الخالديعمر طاهر بن محمد يوسف سوداقر

محمود علي احمد الغمغامغانم محمد بن حسن الدبيان

مروان غرم الله سعيد الزهرانيفاضل بن محمد بن علي آل فرج

مصطفى حسين بن علي البوخمسينفراس بن ناصر بن باقر المحيميد

مصطفى عبدالله بن علي الصالحفراس علي بن تركي القحطاني

منصور جمال عبدالرحمن المالءفهد احمد بن محمد الدامغ

مهدي عبدالله بن صالح الراشدفهد سعيد بن سعد العمري

ناصر حمد نزال العنزيفهد عبدالله بن هادي الدوسري

ناصر ناجي بن ناصر الزهرانيفهد ناصر عبدالغني الغامدي

هاشم مرتضا بن صالح آل السيد صالحفواز حسن بن عبدالله العلي

هيثم حسين بن احمد المناميينفيصل زايد بن مطر الغامدي

ياسر ضياء عبداللطيف الدليجانقاسم ابراهيم بن عيسى آل أمزرع

ياسر قل محمد نور محمدكميل عبدالعزيز بن سلمان العباد

يزن مولود الشيخ العيساويليث مفيد بن ابراهيم المسبح

يوسف صبحي عبدالهادي االعمىمازن عبدالله بن علي الحمود

-مجتبى بن حسين بن علوي المشقاب

طالبات

الطب والجراحة

أسماء نجاء فالح الغامديأبرار احمد بن عمران المحمد علي

أفكار كمال بن علي الرشيديإسراء زكريا بن حسن السيهاتي

أفنان جاسم بن حمد الشريفيإسراء نذير بن احمد آل عبيد
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الطب والجراحة

ريهام ابراهيم بن عايش الحرزالعنود سعيد علي ال الحارث

زهراء زهير بن فالح آل خليفهايمان عقيل حمد بن عقيل

زهراء سعيد بن صالح العنكيأمل خميس محمد الزهراني

زهراء عبداالله بن عبدالله آل شيفبتول عبدالله بن حسن الصفار

زهراء علي بن حبيب المعيلوبتول مكي بن حسن المرهون

زهراء منير بن ماجد السادهبدور عاكف بن علي العيد

زهراء يوسف بن حسن آل ضيفبشائر عبدالله بن محمد النمر

زهره يوسف بن علي المهناءبنين عادل   العلوان

زينب تيسير بن حسن آل عوانيبنين قصي عدنان المروحن

زينب عبدالحميد بن احمد آل رميحجمانه عبدالحليم محمد الطيب

زينب عبدالعزيز بن ابراهيم الزكريجمانه عبدالرحمن بن محمد جراد

زينب عبدالمجيد بن سلمان بوصبيححوراء حسين بن جعفر الشاخوري

ساجدة عبدالعزيز بن مهدي الخاطردانه سعد فهد المطيري

ساجده ناجح بن علوى آل كاظمدانه علي يوسف الجامع

سارة حسين بن علي الجبراندانه فهد بن سعد الرصيص

ساره حسن عبدالله الشوافرانيه زكي ابراهيم فالته

ساره عبدالرحمن محمد الشايجيرباب حسين علي آل ابراهيم

ساره عبداللطيف عبدالرحمن الجعفرىربى خالد بن ابراهيم الناجم

ساره عبدالمحسن بن عبدالله العكشربى مسفر عبدالرحمن الدوسرى

ساره علي بن عيسى الثويقبرزام عبدالله مسفر الغامدي

ساره فهمي محمد عويضهرزان علي بن احمد الفخر

ساره محمد معيض القحطانيرغد سراج بن عمر بخرجي

سديم عثمان فيحان العتيبيرغد عبدالله بن سعيد الغامدي

سكينه زكى بن علي آل خضررغد علي بن سعيد بن جبعان

سيرين رائد عبدالعزيز المهيدبرغد منصور عبدالرحمن الصفار

شدن احمد بن صالح الجريرواء ناصر عبدالله الوهيبي

شهد صالح سليمان العمروروز عبدالكريم محمد الخليفي

شهد عبدالله بن محمد الهزاعرؤى محمد بن حسين الجشي

شهد عبدالله عبدالرحمن العبدالقادرريحانه سعيد عبدرب  الرسول آل خاتم

شهد علي عبدالرحمن الزهرانيريم دليم معيض القحطاني

شهد هاني بن خالد الشيخريم صائب بن احمد االطرش

عائشه عدنان بن راشد الغنيمريم علي بن غربي الشمراني

عقيله سلمان بن محمد الفرجريم مكى بن حمزه القصاب

علياء مبارك بن علي العماريريما علي بن مسفر الميموني

غدي خالد ثويني الثنيانريما عوض بن صنت المطيري

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الطب والجراحة

مريم خالد عبدالرحمن الشامخفاطمة حاتم بن حسن ال سعيد

مريم خالد عبدالمقتدر اسكندرفاطمة حسين بن علي آل سالم

مها يحي فارس االحمريفاطمه احمد بن علي العوامي

موده سعد غرم الله الغامديفاطمه اسماعيل بن موسى الحميد

ناريمان صادق كاظم العلىفاطمه حبيب علي الحنابي

نجالء عدنان بن عبدالله الكنعانفاطمه حسن بن ابراهيم المزروع

نجيه علي بن عبدالكريم آل محمدحسينفاطمه عقيل بن ناصر الحداد

ندى عبدالله بن احمد ال محمدسالمفاطمه فؤاد بن عبدالله النمر

نور ابراهيم بن علي آل ثوابفاطمه محمد بن ابراهيم الحالل

نور أحمد بن حسن آل جامعفاطمه محمد عبدالله الدحيالن

نور حسن بن علي الفرجفاطمه منصور بن حسن المزين

نور صالح محمد المصمومفاطمه نايف عبدالعزيز الذيب

نور عصام بن علي العلوانفجر عبد الرزاق   الدليجان

نور فوزي عبدالمحسن آل صويملفرح احمد عبدالغفار محمد

نور ناصر بن علي آل راشدكوثر حسن بن يوسف الجنيبي

نوف ابراهيم يوسف الصالحكوثر علي بن عباس الحمالي

هبه صادق بن محمد السعدلبنى يوسف بن صالح المقري

هبه عباس بن محمد الدرازيلجين اشرف بن علي النصير

هبه علي بن عبدالمحسن آل حمدلجين حسين بن رضي الغراب

هدى عبدالواحد بن نصر مشيخصلطيفه ابراهيم بن عبدالله المسيلط

هديل وليد بن عبدالعزيز الملحملمياء خالد مزيد الخالدي

هيا عبدالله محمد العبداللهلميس حسن بن خزعل آل ضيف

هياء فؤاد بن صالح المسعودليان يوسف بن احمد القالف

وعد سلمان محمد القثاميمجد أسعد ماجد أسعد

والء حسين بن حبيب آل سعيدمروه فؤاد بن محمد العبدالمحسن



دليل الخريجين 1443 - 202022

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب

الطب والجراحة

عمرو رائد أحمد بخاريسعود الحق هزاع المطيري

يوسف محمد بن علي الدوسري  علي حسين بن سعيد الصيرفي

طالبات

الطب والجراحة

منال عبدالرحمن عثمان الفريحرغد زهير بن محمد جميل غالم

-فاطمه عبدالهادي بن محسن المعلم
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بيان بأسماء الخريجين والمتوقع تخرجهم من كلية طب األسنان 
للعام الجامعي ١٤٤٣هـ

خريجو الدراسات العليا

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الزمالة

عالج جذور وأعصاب 

سكينة بنت أحمد الداوودعمر بن هندي الهندي

عاتكة بنت ياسين السادةفضيلة بنت كامل القصاب

خريجو درجة البكالوريوس

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

طب األسنان

رائد احمد بن كاظم البريهابراهيم خالد ابراهيم الرميح

ريان علي بن عيظه اليامياحمد صالح عيسى الخليفه

ريان فريد بن رشاد الزنيدياحمد عبدالعزيز بن احمد العلي

سعد عبدالمحسن بن سعد القبانيأحمد سلمان بن يحي الخالدي

طارق عون محمد الصحفيبدر مساعد بن يوسف الجعفر

عبدالرحمن سالم بن عمر بن جبيربالل محمد بن علي العباد

عبدالرحمن سليمان بن محمد التويجريتركي علي سعد الشهري

عبدالرحمن فهد محمد الجريسيتركي عياد سعد   العتيبي

عبدالرحمن محمد بن عبدالله الغامدىحسن عباس بن حسن الرمضان

عبدالرحمن محمد سعود الدوسريحسن علي بن حبيب فندم

عبدالسالم محمد بن عبدالوهاب السلمانحسن عويظه بن منصور اليامي

عبدالعزيز حاضر عبدالله الحارثيحسين احمد علي العبدالله

عبدالكريم عبد الله بن هالل العنزيحسين حسن بن حبيب آل مبيريك

عبدالله عامر يوسف الجامعحسين علي بن هبه المكرمي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

طب األسنان

عبدالله علي حسين الصغيراتحسين منصور بن حسين الجبران

عبدالله محمد بن احمد االجودحسين موسى بن احمد المهناء

عبدالله مشرف عبدالله الزهرانيراكان أحمد بن محمد البارقي

محمد سعيد بن حبيب آل حسينعلي ابراهيم بن علي الخلف

محمد عبدالعزيز عبدالله القحطانيعلي جعفر بن احمد البوري

محمد مسلم بن محسن الحليميعلي عبدالفتاح عبدالله البجحان

محمد ناصر مشعل السبيعيعلي عبدالله بن علي البطاط

مصطفى جاسم بن أحمد آل ثنيانعلي عماد بن احمد آل حماد

منير هاني بن حسن الشيوخفيصل جاسم بن محمد البعيجان

مهدي ناصر بن مهدي آل الحارثفيصل سليم بن سعد بن مسعود

مؤيد وليد بن محمد التركيقاسم راضي بن عبدالمحسن العيسى

نزار احمد بن علي العبداللهقصي محمد بن محسن يماني كاهلي

نواف ابراهيم أحمد الغامديماهر حسين بن محمد الغامدي

نواف عطيه سبعى الغامديمحمد تيسير بن مبارك الخضيمي

ياسر سالم بن محسن السياليمحمد حسين بن علي الكاظم

يوسف سعد مرعي القرنيمحمد خالد بن محمد آل عثيمين

طالبات

طب األسنان

ضحى محسن بن حيدر الرمضانابرار عبدالحميد بن محمد الجعفر

فاطمه احمد بن يوسف ابوورورالهنوف خالد بن عبداللطيف العرفج

فاطمه بنت مؤيد بن علي المحسنالهنوف خالد سالم الدوسري

فاطمه سلمان بن طاهر المشاريايمان محمد بن عبدالله آل توفيق

فاطمه عبدالله بن سعيد الزاكيأمل محمد جمعان الزهراني

فاطمه محمد بن حجي ال حسينبلقيس صالح بن حسين البن موسى

فاطمه محمد بن حسن الموسىبنين علي أحمد   آل فردان

فاطمه محمد مطلق السفرجهانه احمد علي الخواجه

فتون عوض عواض الجعيدحوراء محمد بن سلمان آل حمد

فدك حسين بن سلمان آل مرارديمه عبدالله معتاد العتيبي

كوثر عبدالرحيم بن سعيد ابوعزيزرغد طارق بن محمد الجربوع

لبى عبدالرحمن بن ابراهيم المحيشريم أحمد بن محمد الشهري

ليال اسامه عباس الزينزهراء عدنان بن سعيد المشهد

ليلى اسماعيل بن عبدالعزيز عبدالكريمزهراء محمد بن عبدالله السني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

ماريا حسن بن محمد الرصاصيزينب حسين بن علي الجمعان

مروة احمد بن عبدالله العموديزينب علي بن جعفر الحليلي

مريم جعفر بن حبيب البقيعيسارة حامد بن محمد المنصور

مها ابراهيم علي الغنامساره سامي بن سعد السعد

مياسه عمر بن علي المسلمساره سعيد وازع القحطاني

نبراس محمد عبدالعزيز الريسساره محمد بن علي الرشيد

ندى منصور احمد العسيريساره محمد مشبب أبوحسان

نرجس وصفي بن عبدالهادي الشافعيشهد اسعد ابن جميل الغامدي

هياء عثمان بن عبدالعزيز الخالدينورة مطلق محمد الدوسري

وجدان محمد نافع المطيريهدى حسين بن حسن العقيلي

والء علي بن قاسم المالحيهديل عيسى ضيف  الله المطيري

-هند حميد بن زبن الشمري
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بيان بأسماء الخريجين والمتوقع تخرجهم من كليـــة الصيدلـة 
اإلكلينيكية  للعام الجامعي ١٤٤٣هـ

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

الصيدلة اإلكلينيكية

لجين بنت عبدالعظيم بن حسن الثوابزينب بنت علوي بن طالب الساده

نور علي بن مهدي الداوودفاطمه بنت لطفى بن حسن آل سيف

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

الصيدلة اإلكلينيكية

عبدالله عبدالمجيد بن حسن العلواناحمد عطيه علي الزهراني

عبدالله عيسى بن احمد المزعلاحمد علي مهدي الشويخات

علي باسم بن شهيد ابوالسعودأحمد غازي بن عبدالله آل سهوان

علي حسن بن علي ابو الرحيأمجد عادل بن ماجد آل مرزوق

علي سعيد بن عبدالله الوايلحسن آدم بن حسن ال خميس

عيسى عبدالله بن عيسى الدليمحسن شاكر بن عبدالله الدهان

فراس ممدوح بن صالح المسجنحسن محمد بن عيسى بوخضر

كاظم علي بن عبدالله الخميسحسن مهدي حسن فتيل

مازن يوسف بن عبدالله المليفيحسين واصل بن طاهر الجنوبي

محمد زكي بن علوي السادهخالد رمضان بن ناصر الحمد

محمد ضياء بن بدر سنبلراكان بدر عقيل المطيري

محمد عبدالغني بن محمد آل سنبلسعود عبدالعزيز ابراهيم العوفي

محمد علي بن محمد السمينسعود محمد بن عبدالله عواجي

محمد عيسى بن عبدالله الجويدعادل احمد عبداللة الوايلي

مهدي حسين عبدالله االميرمحمد فؤاد بن حسن آل أحمد

موسى نصر بن عيسى االصيلمرتجى عمار بن احمد العوى
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

الصيدلة اإلكلينيكية

هاني صادق بن احمد آل عفيفمساعد احمد بن شرار البراهيم

-مهدي حسن بن علي العمراني

طالبات

الصيدلة اإلكلينيكية

شوق رزق رزيق الطويرقيايالف عبدالله بن بشبش العنزي

غدير محمد بن حسن الكزازأفراح ظافر عبدالله القحطاني

فاطمه جابر بن علي العوفيأمل عبدالله صالح آل مسلم

فاطمه مهدي بن عبدالعلي آل ناسأنوار احمد خليفه العقل

فدك حسين بن احمد بوصالحأنوار خليفه بن عبدالله السعد

كوثر جميل بن محمد الماجدآالء محمد بن سلمان الدرويش

ليالي ابراهيم بن محمد العلوانبتول سلمان محمد حشيشي

ليلى حسين بن علي آل ربيعجمانه محمد بن منصور الحايك

ماريه جمال بن ابراهيم التاروتيدانيه نوح بن حسن البشراوي

مجد احمد بن عبدالله الغامديدعاء حسين بن محمد ابوالرحي

مروه علي بن معتوق السلمانرنا عبدالله بن محمد العبد الهادي

مكارم علي بن حسين الخلفرنا مجدي بن وهب آل سبيت

منيره عبدالله بن عبدالرحمن الصالحرند اسامه بن مطلق العبدالمحسن

نجود احمد بن حسن باخشوينروان حسن بن عبدالله العباد

نجود خالد اديب حامدرؤيا علي بن عايش السلطان

نور عمر نيف العتيبىزهراء ضياء بن محمد الجراش

نورة علي بن احمد الغامديزهور جعفر بن محمد القضيب

نوره سعود محمد الجعفرزينب صالح بن كاظم آل شهاب

هاجر عبدالله بن علي بن راشدزينب طارق بن حسن آل سنبل

وئام مصطفى بن شبر آل زوادسارا محمد بن حسن القرني

ياسمين حسن بن علي المحمدساره موسى بن مرشد الفوزان

-ساره نايف عبد العزيز الذيب

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب

الصيدلة اإلكلينيكية

محمد حسن بن سليمان العطيهحمد سيف قحطان الشامسي

نزار حسن بن احمد الطويلصالح عادل بن صالح اباحسين
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بيان بأسماء الخريجين والمتوقع تخرجهم من كلية الصحة العامة 
للعام الجامعي ١٤٤٣هـ

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

الصحة العامة

فاطمه بنت عبدالعزيز الملحممحمد بن شاكر آل خليف

فاطمه بنت عبدالله آل غريبعبدالعزيز بن حسين المالكي

دانيه بنت عبدالكريم ال ابراهيممحمد بن سعيد  الشهراني

ماجدة بنت عبدالله أبو فورسيف بن مهجي الشالحي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

الصحة العامة

تهاني بنت علي الحمدعبداللطيف بن عيسى السالم

فاطمة بنت محمد أبوعليعمر بن حمدان الخرش

حوراء بنت عباس الزايررائد بن فالح الحربي

عهود بنت طايع المطيريعبدالرحمن بن مشبب القحطاني

زهره بنت أحمد المطوععبدالمجيد بن علي بن جبعان

عبير بنت محمد الشمالنزهراء بنت أحمد هالل

نوف بنت خالد السحيمسناء بنت صالح الشمري

سما بنت محمد المعيقلنوره بنت عادل الدوسري

-نوره بنت محمد السهلي

الجودة وسالمة المرضى

فاطمه بنت صالح األنصاريفاطمه بنت مجيد العوامي

هديل بنت عبدالله االجوريآالء بنت فتحي الحبيب

انتصار بنت احمد العسكريغروب بنت سعيد المرزوقي

قرموشه بنت رشيد الهاجريتهاني بنت حسين العليوي

-نوت بنت مشعل العتيبي
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خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

الصحة العامة

هاشم حسين بن احمد الطاهرأحمد علي عبدرب الحسين أبو خليل

-صادق عبدالجليل بن عبدالله الجواد

صحة البيئة

ناصر اسعد بن محمد تقي الحرزاحمد عقيل بن علي الحمود

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

الصحة العامة

عبدالله صالح سعد القرنيخالد ناجي بن ناصر الزهراني

علي احمد بن حبيب العبنديخليل ابراهيم خليل الرشيدان

محمد جواد بن باقر آل مكيضاوي فهد مبارك الدوسري

محمد عبدالوهاب بن عبدالله الناجمعبدالرحمن عبدالمحسن بن عثمان الصالح

-عبدالله حسين محمد الشرمان

طالبات

الصحة العامة

شهد فهد حمود الشمريالجازي عبدالله بن علي اليوسف

غيداء عبدالجليل بن حسين بن سعدالهام الوليد عبدالله القوحي

فاطمة محمد بن تركي المتروكبلقيس احمد بن محمد االمير

فرح خالد بن فهد العيسىبيان حسين خليل البطي

في سعود حضيري الشمريتكتم محمد بن سعيد العرادي

منار عليوي سيار الشمريتهاني يحيى محمد غزواني

نادين عامر غريب الشهريجمانه باقر بن عبدالله الرصاصي

هاجر عبدالله بن صالح البقالدانه سالم عيد العتيبي

هبه توفيق بن محمد الخليفهريم غازي بن ضيف الله العتيبي

هتان راشد بن شمسان النعيميزهراء فريد بن يوسف آل مطر

هديل علي محمد الزايرزينب محمد بن عبدالله النمر

وئام خالد زايد المطيريسجى محمد بن عبدالعزيز التوفيق

تقنية وإدارة المعلومات الصحية
جود عادل بن عبدالله اباحسينارام خالد بن ابراهيم الكلثم

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

تقنية وإدارة المعلومات الصحية

فاطمة محمد بن سعد المولدرحمه عبدالرحمن بن راشد السلطان

كوثر باقر صالح الربيعهزهراء علي بن حسن الخنيزي

مريم كامل بن حسن التاروتيزينب عايش بن عبدالله السعد

مريم نزار بن مهدي المهديسارا يعقوب بن ابراهيم الحسين

منار يوسف علي الغامديسمر عبدالله بن محمد السهيمى

مناهل يوسف عبدالله الناصرشهد حسن بن يوسف العليو

نهى سعد بن سعود البديععنان هادي هادي حكمي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

الصحة العامة

-نوف على   القحطاني

تقنية وإدارة المعلومات الصحية

-رهف حسن ابراهيم بوخمسين
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ــوم  ــة العل ــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كلي بي
ــة للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ ــة التطبيقي الطبي

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

العالج الطبيعي

كوثر بنت حسن العتيبيافنان بنت احمد العبدالعالي

-وضحاء بنت طارق الذكير

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير
العالج الطبيعي

رنده بنت محمد  المصريمحمد بن علي  المعلم

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب
العلوم اإلشعاعية

-أحمد سلطان فرج العنزي

طالبات

علوم المختبرات اإلكلينيكية

فاطمه سعيد ياسين الممتندعاء عبدالمحسن فايز الصحفي

-فاطمه احمد بن عبدالله السلطان
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

التغذية العالجية

زينب فؤاد بن عبدالله آل غزوياسيا صالح بن سليمان جمال

زينب مهدي بن عبدالله الزايراشواق جابر شريف الفيفي

سارا محمد بن صالح الزاملالعنود فالح حمد المري

سجى بطي نداء الحربيأثير عبدالله صالح الغامدي

فاطمة فهد محمد جناحيبتول علوي بن علي المؤذن

فاطمه عبدالحكيم بن ياسين السادهحوراء سعيد بن عبدالله أبوشاهين

مريم علي بن حسن الدولهحوراء عماد بن علي آل عباس

نرجس عقيل بن ناصر الحداددينا انور حمود الدغمي

والء راضي بن منصور الضامنريم بدر بن ناصر العبيدي

يارا علي بن عثمان السبتريم محمد بن علي راقع

ياسمين علي بن كاظم آل موسىزهراء خالد عيسى السالم

طالب

الرعاية التنفسية

عبدالله عبدالعزيز عبدالله الفارسأحمد منتظر حسن الوايل

علي ابراهيم بن علي العيسىبدر أبراهيم بن عبدالعزيز الحسن

فيصل فهد سعيد البياهيبسام معجب ظافر االحمري

فيصل ماهر بن جعفر البوخمسينحسن ناصر جواد العبدالعظيم

الفي عبيد الفي المطيريعبدالجبار محمد بن عبدالله القضيب

مرتضى ابراهيم بن احمد المحمدعبدالحكيم حسن بن علي العيسى

مطلق عيد مطلق العيدعبدالرحمن مصطفى بن صالح الحسين

منتظر علي بن صالح المكيعبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز التمار

منتظر ناجي بن حسين بوموزهعبدالله زاهر سالم الشهري

نواف علي سليمان الدريبىعبدالله سليمان بن عبدالله الشهراني

وليد خالد بن سليمان غزوانيعبدالله عبدالرحمن محمد آل رقيب

طالبات

الرعاية التنفسية

شوق فؤاد يوسف اليوسفاسراء محمد بن جعفر الدوخي

غدير جعفر بن حسين الحيدانأمل جاسم بن نصيف آل نصيف

غدير سعيد بن علوي المعلمآيه على بن عبدالله المسكين

فاطمه ابراهيم بن علي العيدرقيه حسين بن علي الصوفان

فاطمه أمين بن حسين النجيديروان فوزي بن عبدالكريم النصر

فاطمه حسن احمد الغاويريم احمد بن عبدالرحمن الشبيبي

فاطمه مصطفى بن ابراهيم المحاسنهريم محمد بن علي العباس

مروى زكي بن علي الخليفهزهراء رضي بن حسن الغمغام

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الرعاية التنفسية

مريم احمد علي حكميزهراء عبدالحكيم بن علي القديحي

مشاعل أسعد عبدالعزيز العضيبزينب احمد بن حسين الموسوي

منار حسين بن خليل الصالحساجده حسن بن عدنان آل عباس

منار عبدالمجيد بن عباس الغريبساره عادل بن محمد العلي

نجود حسن بن منصور المشامعساره مهند بن علوي الحسين

هدايه محمد بن محسن الشرياويشروق عدنان بن سعيد العامودى

-شهد خالد بن عبدالله السليمان

طالب

الرعاية الطبية الطارئة

عبدالله وليد بن عبدالله العميرابراهيم عايض ابراهيم العمري

علي صادق بن احمد الصفارأحمد مصطفى بن احمد الصالح

علي عبدالحكيم بن محمد العبداللطيفحسن طارق بن علي األمير

علي وليد بن حسين آل نصرحسن عبدالمحسن بن حسن الخياط

فهد مطر محمد الشمريحسن فايز بن حسن آل عوجان

مبارك سعيد بن مبارك الهاجريحمود خالد بن حمود الشمري

محمد بدر بن محمد المهناءزياد علي عبدالرحمن التويجري

محمد عبدالله بن محمد العلوانسجاد يحى بن حمزه البريمان

منتظر احمد بن عايش العامرسهيل علي بن محمد الغامدي

يزيد طارق عبدالرحمن بن شلهوبعبدالله توفيق بن ابراهيم الخرس

-عبدالله مطر محمد الشمري

طالب

العالج الطبيعي

عبدالله احمد بن عبدالله الدوخيابراهيم زكي ابراهيم آل زاهر

عبدالله عبدرب  الرسول عبدالله الرصاصياوس باسم بن محمد العيثان

علي ابراهيم بن حسن ال احميدياياد نعمه بن محسن الشرفاء

علي ابراهيم بن حسين الخالديحسن محمد بن طاهر البحراني

علي جعفر بن مهدي المحاسنهحمد عيسى بن سعود السبيعي

فارس عبدالله بن احمد العثمانحيدر علي معتوق آل اعبادي

محمد حسن بن جواد البراهيمحيدر يوسف بن ناصر البوعلي

محمد علي بن احمد الدبوسراكان محمد بن غنام الحربي

محمود عبدالله بن احمد البندريعبدالحميد عادل عبدالحميد المدني

مرتضى جعفر بن عبدالوهاب الغزالعبدالحميد يوسف عبدالحميد الدبيكل

مهند أمير علي الشبعانعبدالرحمن عبدالله بن شبيب العتيبي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

العالج الطبيعي

وليد فهد بن سالم العبوديعبدالعزيز سلطان عبدالعزيز البياهي

-عبدالعزيز صالح بن فاضل الغامدي

طالبات

العالج الطبيعي

سحر مشبب بن محمد األحمريأريج صالح بن علي آل نصيف

شهد جعفر بن حسن الحمادهبتول حسن بن باقر آل هاشم

طيف سالم محمد القحطانيدينا محمد حسين القحطاني

غاده علي سعيد أبومدينيرزان أمين عبدالله الثابت

غدير مصطفى ابن محمد النجيديروان جميل ابراهيم الحواج

غيداء ضياء عبدرب الرسول البشرريم عبدالهادي بن محمد الميداني

فاطمه عبدالخالق بن جواد الحاجيزهراء أمين بن عبدالوهاب العيثان

فاطمه عيسى بن احمد المكرانيزهراء عبدالجليل حسين العباد

فاطمه نوري بن حسن الزايرزهراء عبدالله بن علي النحوي

فاطمه يحيى بن محمد الجزيريزهراء علي بن عبدالله قاو

لجين عماد بن محمد الرمضانزهراء عماد عبدالله السلطان

لمى محسن بن عبدالله الدوسريزينب زكي بن محمد الخباز

نقاء حسين عبدرب  الرسول آل جوادزينب عبداللطيف بن عبدالله الحمود

نور علي بن طاهر الحمدساره عبيد قبالن الهاجري

طالب

العلوم اإلشعاعية

فيصل سعيد بن عبدالله الغامدياحمد عبدالله احمد المرهون

لؤي علي بن حبيب آل سعيدثامر خالد محمد بوسعيد

مبارك خالد بن مبارك المعيوفحسن ناصر عبدالله الوباري

محمد احمد عبدالله العطيهسعود ربيع معيبر المطرفي

محمد خالد معيش الرفاعيعبدالعزيز رائد بن محمد األسود

محمد مرتضى بن علي الخليفهعبدالله أحمد بن عبدالعزيز التاروتي

معاذ طارق بن عبدالمحسن البقشيعلي ابراهيم بن علي الحاجي

منصور عامر علي المطيريعلي حسين بن صالح معيني

نايف ناصر بن نائف العتيبيعلي عبدالله بن خليل آل خاطر

طالبات

تخطيط صدى القلب

ريما علي محمد العلوانأروى كايد نزال العنزي

زينب فاروق محمد الصادقأنوار ضياء بن علي الزيداني

شدن رشيد محمد الشبيليرزان غازى بن عبدالمحسن آل غانم

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

تخطيط صدى القلب

نبأ مأمون بن احمد الزايرشهد احمد بن علي الشبيني

هديل منصور بن احمد العسيريشوق خالد محمد الداود

والء شوقي بن احمد الشماسيفاطمه خالد بن احمد الهاشمي

-مريم عادل علوي الساده

طالبات

علوم المختبرات اإلكلينيكية

شروق زهير بكر برناويالشهد مازن اسماعيل ابوحسنين

شيماء شاكر بن علي العلويايمان عبدالله بن علي الخميري

عائشه عبدالعزيز بن صالح الرماحبتول صالح بن حسن العواد

عائشه وليد بن عبدالله الحمدبتول فيصل بن عبدالله آل حاتم

فاطمه حسين بن علي آل غزويبنين جعفر بن احمد الصفار

فاطمه سلمان بن عبدالغني المغاسلهتقى علي بن حسين النجيدي

فاطمه علي بن عباس أوالجمانه عبدالمطلب بن طاهر الغدير

مروة مرهون كاظم التاروتيحسناء عواد سعد العنزي

منار صالح محمد االحمدىخديجه احمد بن حسن العسكري

منيرة فالح بن بدر المهاشيرزهراء عون بن علي آل عبدالوهاب

منيره سمير بن ناصر الغضبانزينب عبدالله بن علي آل عباس

نوف حامد ابن علي الغامديزينب محمد بن عبدالله آل توفيق

هبة عيسى احمد العمرانيزينب مصطفى علي الشخص

والء احمد بن سعد القحطانيسارا حسين بن ابراهيم المسيليم

-ساره حسين بن علي الموسى

طالبات

قسطرة القلب

فاطمة ياسر بن عبد الرزاق الزايررباب محمد بن ابراهيم القصاب

فاطمه مقداد بن حسن آل الخزعليزهراء صالح بن عبدالله خميس

لولوه عادل علي الحربيزهراء علي حسين الجاسم

منار محمد بن شاكر آل بشرىزهراء مكي بن عبدالله آل امان

منى طارق بن راشد المسيبزينب علي بن عبدالكريم آل محمدحسين

-فاطمة محسن محمد الموسى



دليل الخريجين 1443 - 402022

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب
الرعاية التنفسية

عبدالله علي بن محمد العليبكر عادل بن احمد الباللي

طالب
العلوم اإلشعاعية

-نعيم محمد بن صالح العبدرب الرضاء
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ــوم  ــة العل ــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كلي بي
ــل للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ ــة بالجبي ــة التطبيقي الطبي

خريجو درجة البكالوريوس

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الرعاية التنفسية

شهد عادل بن حمد الدوسريأثير ساير حصيني الشمري

شوق يوسف ابن صالح الخليفهبتول عبدالله بن محمد الحايكي

عائشه وليد عبدالرحمن المسعريبيان يوسف بن مهدي احجيرات

غيداء صالح بن مجلي المطلقتهاني شايع بن محمد النويصر

فاطمة محمد بن علي العاليجنى ابراهيم بن سليم السليمان

فاطمه حسن بن سلمان النصيرحنين عبدالله بن محمد الشهري

فاطمه وجدي بن محمد الدخيلحوراء باقر بن محمد العلي

فايزه عبدالهادي بن محسن المعلمراغده عبدالمحسن بن مقبل الطويهر

فتون حميد احمد العنزيرحاب عادل بن دخيل الله العتيبي

كوثر مؤيد بن علي المحسنرناد عادل بن راشد الدحيم

لمى خالد محمد الشهرانيروان أحمد بن محمد الشمراني

ماريه ياسين بن مهدي العليروان فايز مشبب الشهري

منار آحمد عبدالله الصفارريم عقيل علي الحسن

منيره خلف بن عبداللطيف الدوسرىزهراء عبدالمجيد بن ابراهيم الجزيري

هديل ناجي عيسى القاسمزهراء علي بن مسلم الميالد

هيام محمد بن عبدالوهاب الخشرمزينب صادق بن احمد آل عفيف

-شذى خالد بن عبدالله الغامدي

طالبات

تقنيات التخدير

رهف علي بن شنيف العيسىاثير علي بن محمود هداش

روان حربي بن فرحان الشمريالبتول علي محمد ال عدينان

روان زهير بن حسين الحبابيأسماء مطر بركه المطيري

روان فاضل بن جعفر آل صويملبشاير محمد بن عبدالعزيز الطويره

رؤوم محمد بن حامد شرقيبنين صالح بن علي البيك

ريم ناصر عبدالله العامريجيالن ساجر رفيد العنزي

زينب علي احمد البوخضردعاء عبدالغني بن عيسى المحسن

زينب علي بن سلمان الناصررنا عامر علي ال زقاف
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

تقنيات التخدير

فاطمه علي بن عبدالله آل حاجيساره جابر احمد هزازي

فاطمه محمد بن علي البراكسجى حسين عبدالمجيد الهجهوج

مريم حمد خليفه الهملجيسجى عبدالله احمد عطيف

مياس عيظه بن تركي الغامديسلمى بنت عدنان بن محسن الساده

نجود أحمد بن عبدالله العقيلشهد احمد بن علي الناصر

نجيبه فتحي بن طاهر المسحرشهد خالد بن احمد الزويد

نداء عبدالغني بن عيسى المحسنشيخه خالد بن محمد السردى

نور احمد بن سلمان آل سماعيلطاهره منصور عبدرب  الرسول آل شلي

نورا عادل بن عامر الياميفاطمة فاضل بن رضي آل ابريه

نوره عبدالكريم بن حمود الشمريفاطمه عبدالعزيز حسن القطان

هند صالح على الخراعفاطمه عبدالله بن احمد آل داؤود

-فاطمه عبدالوهاب حمود العنزي

طالبات

تقنيات علوم األعصاب

ريوف محمد عبدالعزيز البعيجاناثير عبدالله عوض ال سالم

زهراء حيدر بن حسن السادهالهام صالح بن سعيد الزهراني

زينب بابل بن عبدالعزيز القديحيايمان علي بن عباس آل مطرود

زينب محمد بن علي السيهاتيأثير اسحاق محمد الصالح

سارة عبدالله بن مبارك البوعينينأروى علي حسين محمد

ساره شبيب بادي الشمريأسماء محمد بن احمد هزازي

سميه علي محمد ال عدينانأصاله محسن عقالء الشمري

شفاء علي بن عبدالله آل نادرأمل عبدالله بن سعد المطيري

غدير يوسف عبدالمحسن العواسبتول بشار بن عباس البشرى

غيداء محمد بن حسن العواميتسنيم فيصل ابراهيم عثمان

فاطمة خالد بن علي مضيخرجنى اسعد بن هاشم المزارع

فاطمة عبدالمحسن بن محمد آل سيفجود حسين بن عبدالله الخراري

فاطمه علوي بن محمد السادهحنين سعود بن جابر المطيري

فاطمه علي بن عبدالله المباركحوراء محمد بن عون بوسرير

لما راشد مبارك الفيحانيرزان حسين بن عبدالحميد السعد

لمى هاني عوض البلويرغد عبدالحميد بن حسين الممتن

مرام بنت مساعد بن محمد ال عدينانرنيم محمد بن خالد العبدالقادر

مرام محمد عوض الراشديريوف سالمه بن محمد السبيعي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

تقنيات علوم األعصاب

وجدان علي حمود الغامديمريم محمد بن علي االحمد

وجود علي صالح الغامديناردين ابراهيم بن بداح النوفل

يارا عبدالله محمد الزهرانيهيفاء منصور محمد الشريم
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة التمريــض 
للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو الدراسات العليا

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

التمريض االكلينيكي

فاطمه بنت محمد الطويلمنى بنت دفع الله الزهراني

عهود بنت عبد الحي العنزيعبير بنت عبده البكاري

سعاد بنت سلمان غزوانيأحالم بنت حبيب االصمخ

-إيمان بنت عبدالله العبداللطيف

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات
التمريض

-عائشة بدر شاهين الذوادي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

التمريض

حسين احمد بن جاسم آل بزروناحمد ابراهيم بن احمد الحايك

حسين احمد بن صالح آل شيفامجد محمد بن صالح الجاسم

حسين سامى بن حسين االميرامجد يوسف احمد الغامدي

حسين شاكر بن احمد آل تريكاياد جواد بن عبدالله المويشي

حسين عبدالباسط بن مقبل السيهاتيباقر عدنان بن باقر الشخص

حسين عبدالرؤف بن حسن العبدرب  النبيحسن صالح بن حجي العيد

حسين عبدالله بن علي الخلفحسن علي بن أحمد السروج



49 دليل الخريجين 1443 - 2022دليل الخريجين 1443 - 482022

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

التمريض

ماجد احمد بن علي الشمرانيرجائي حسين بن رضي البناي

محمد سعيد بن عبدالله الشهرانيسعد مشبب سعد القحطاني

محمد عبدالجليل بن سعيد آل خليفعبدالحميد يوسف عبدالحميد الجزيري

محمد فرحان بن عبدالله الدوسريعبدالرحمن عبدالكريم عبدالله محمود

محمد مقداد بن عبدالرحيم آل محمدحسينعبدالله رمزي بن عبدالله الشهاب

مسلم عقيل بن عبدالله الوحيمدعبدالله عايش بن احمد المعنى

منصور خالد منصور الفهيدعبدالهادي حسين بن عبدالكريم االمير

ناصر فواز رشيد المطيريعالء احمد بن محمد البصيالن

هاشم عبدالله بن حسين الغاويعلي حسين عبدالمجيد االمير

-علي سعيد بن حبيب الزين

طالبات

التمريض

رناد وليد بن علي آل غانمافنان سند صنيدح المطيري

رهف مبارك بن محمد بوجليعاالء عبدالرؤوف بن حسن الصباغ

روان سلمان بن سعيد آل رضوانالبتول صالح عبدالله القطان

ريحانه احمد بن محمد الخويلديامنه فهد بن محمد القناص

زهراء رضي بن صالح بزبوزاميره منصور مسبل الفقيري

زهراء عباس بن عيسى الصفارايمان جعفر بن احمد العنكي

زهراء علي بن محمد الفرجأثير عبدالله بن حسن المعلم

زهراء مهدي بن احمد الحميديأريج ماجد بن احمد بوعيد

زينب ابراهيم بن عباس آل الشطأزهار محمد بن حسن الخزعل

زينب امين بن عدنان الشرفاأماني حسين صالح الحسين

زينب جابر بن صالح الياسينأميره سعد علي البيشى

زينب حسين بن علي المناسفآمنه سعيد بن حسن السماك

زينب قاسم بن عبدالله الحميديآمنه شاكر بن علي الفشخي

سجى محمد بن صالح الحراشيآيات ناجي بن محمد السنان

سمات حسين بن علي المسلمبتول احمد بن محمد الحسن

سميه جابر بن علي الحربيبتول علي بن احمد الناصر

شهد حبيب عبدالمحسن الحنابيبنين خليفه بن عبدالله ال محمدصالح

شهد شاكر سلمان الفهيدبيان بدر بن علي آل عميري

شهد علي بن محمد البالديبيان سمير احمد المعيبد

صفاء يوسف طاهر الخليفهتقوى علي بن محمد آل شوكان

صفيه أسامه عمر بادغيشرغد مهدي محمد البيابي

عاتقه محمد بن عبدالكريم الكشيريرغد يحي فالح القحطاني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

التمريض

كوثر حسين بن علي آل حرفانعهد سعد سفر بن شريه

كوثر عبدالله بن صالح آل اخليفغدير أحمد بن علي البراكي

كوثر واصل أحمد السماعيلغدير مهدي بن احمد آل اوحيد

كوثر يوسف بن تقي العليغفران علي بن عبدالغني المقابي

ليلى صادق بن احمد آل عفيفغيداء جواد عبدالله البحراني

مريم حسين بن راضي آل قنبرفاطمة علوان بن منصور الناصر

مريم خليل بن ابراهيم االشرمفاطمه امين احمد الشخص

منار سمير بن مطر الرويليفاطمه أسامه بن علي الحمدان

منار علي بن مهدي الجنبيفاطمه حسن بن علي السنونه

ميالد حسين بن عبدالله البصريفاطمه حسن بن علي آل جمعان

نوف خالد معاشي العنزيفاطمه حسين بن عبدالله آل حماد

هبه صالح بن عبدالوهاب العبداللهفاطمه حميد منصور ال عباس

هذايل ماهر حجي بوصالحفاطمه عبدالحفيظ عبدالقادر الهوساوي

وجدان عبدالمجيد بن حسين الغديرفاطمه عبدالله بن عبدالرزاق المصطفى

ود قاسم ناصر ابوعمرينفاطمه عبدالله بن يوسف آل دعبل

وضحى حامد عبدالرحمن الشوشانفاطمه علي بن رضي الشعله

والء علي اصغر بن احمد العسيريفاطمه فتحي بن حسن الغانم

وئام عبدالله بن ابراهيم العبدالعالفاطمه قاسم سلمان الحليمي

ياسمينه حبيب بن احمد العابدفاطمه محمد بن أحمد المزين

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالدرجة العلمية

طالب
التمريض

-حمد محمد احمد بوخمسين

طالبات
التمريض

-شروق حسين بن عبدالله المحمد سالم
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة الهندســة 
للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو الدراسات العليا

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

اإلدارة الهندسية

سلطان بن غواش الشمريأحمد بن سلمان الخلف

عمر بن حمد المحسناحمد بن فنيخ الرشيدي

فهد بن سعد القحطانيتركي بن مبارك الشمري

ياسين بن جعفر العبيدانحسن بن عماد الجشي

-سعيد بن سالم الشامسي

الهندسة البيئية

إسماعيل بن دماس الزهرانيعلي بن احمد الشهري

-عبدالله بن موسى كعبي

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

الهندسة الطبية الحيوية

ريناد نايف محمد القحطانيآيات محمد بن حسين الناصر

-سارا حسين بن ناصر آل دويش

طالب
هندسة التشييد

مشعل محمد عبدالمحسن القرزعىبدر صبار مشعان حواس

طالب
هندسة الطاقة

-عبداالله مصطفى محمد مختار المهدي

طالب

هندسة النقل والمرور

علي يعن الله بن محمد القحطانيسلطان ملفى محمد القحطاني

ماجد جمال بن عبدالعزيز النعيمعتيق بن فالح بن عتيق الخالدي
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

الهندسة البيئية

سوار هود بن محمد زاهرأمجد يوسف بن عبدالله الخلف

يعقوب يوسف بن عبدالحميد الجاسرحمود غازي بن حمود القحطاني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

الهندسة الطبية الحيوية

عبد الله محمد   الحلبيأمجد مهدي بن علي امطيلق

محمد عباس بن كاظم هاشمأيمن منصور بن مهدي آل جميع

طالبات

الهندسة الطبية الحيوية

زينب احمد بن مهدي الداؤوداريج عبدالرحمن بن احمد يوسف

زينب علي بن عثمان المعلمالجوهره عبدالعزيز بن عبدالرحمن المعيبد

زينب محمد بن جواد آل الشطانوار يوسف بن حسن المطرود

ساره علي ابراهيم الفارسبتول عبدالحميد بن حسن الجارودي

سمر احمد   غزالبنين علي بن حسن العياش

شذى عبدالله بن احمد العجمهتسنيم محمود   احمد

شهد عماد بن براهيم الدوسريتهاني مصلح   النجار

شهد هاني عبدالرحمن العميرجنى ابراهيم بن عبدالله المفيز

فاطمه توفيق بن احمد الصحافدعاء محمد   ابوالعدس

فاطمه سلمان بن محمد صالح الحمالىرزان مصطفى بن احمد هالل

فاطمه عبدالمهيمن بن عبدالهادي المؤمنرغد ناجي بن احمد آل زايد

فوزيه احمد بن حمد العليويرناد على بن محمد النمله

لجين راشد تركي السبيعيرند عبدالعزيز بن سعد الجريس

لطيفه عبدالرحمن عبدالعزيز الجعفريرهف عبدالله مطلق السبيعي

لمى عبدالله عبدالعزيز العقيلروابي وليد محمدنور العبدالرحمن

مرام عبدالعزيز بن عبدالرحمن المنصوررولى عصام بن علي الغامدي

منيره احمد عثمان التويجريريم عبدرب  االمير بن جواد الغافلي

منيره عبدالحكيم احمد السعديريم نبيل بن أحمد العمير

نوره عبدالعزيز عبدالله القحطانيريم نضير بن احمد السيهاتي

هبه يحيى زكريا محمد على الوليلىريما صادق بن احمد آل نمر

هيفاء أحمد   خليفهزهراء فيصل بن سلمان المحفوظ

واليه ابراهيم بن مكي ابوشوكانزينب احمد بن علي آل مسكين

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات
الهندسة الطبية الحيوية

-أمينة علي عباس التريكي

طالب

هندسة التشييد

عبدالعزيز عادل راشد المسفراحمد حمدي عبدالرسول الشرقاوي

عبدالله مازن قاسم الدايلبدر خليل علي الجيعان

فيصل منصور عمر قبولطارق فهد عبدالله صالحيه

متعب عبدالله صالح الياميعبدالرحمن اسماعيل محمد عروق

طالب

هندسة الطاقة
سعود محمد عبدالعزيز العبدالكريمابراهيم خليل موسى المدني

عبدالعزيز محمد علي الشهرانيابراهيم سفيان   عثمان

عبداللطيف محمد حمد المنصورأحمد سعيد بن عيسى المغسل

عبدالله على احمد باحكيمأحمد فوزي ادم الصومالي

عبدالمحسن حسن بن يوسف عليواتأنس احمد بن مضحي المضحي

علي محمد سعيد القرنيحذيفه فؤاد مصطفى منشي

محمد هاني بن حسن الوحيدحسن ابراهيم بن معتوق آل صفوان

ناصر علي بن منصور آل ابراهيم علىحسن فاضل بن عباس ابوشومي

-خالد محمد بن عايض القرني

طالب
هندسة النقل والمرور

رعد محمد ظافر القحطانيابراهيم محمد حمد القحطاني

محمد ماجد بن محمد علي مدةخالد مساعد عبدالرحمن النعيم

طالب

الهندسة البيئية

محمد عبدالله سلمان العليويأيمن عادل بن حسن آل رضي

مصطفى عبدالمحسن المحمدعليتاج نصرالدين   حسين

-محمد حسين بن مصطفى آل هشالن

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالدرجة العلمية

طالب
الهندسة الطبية الحيوية

-محمد يوسف بن فارس بن الشيخ

طالبات
الهندسة الطبية الحيوية

-سماح احمد محمد شيخ عمر
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالدرجة العلمية

طالب

هندسة التشييد
مازن عبدالرحمن بن عبدالله الشديدأحمد حبيب بن احمد المشامع

مشاري ناصر بن فهد الدخيلصالح حمود صالح الشمري

مشعل االسمر غضبان العنزيفهد قبالن بن عريمان العتيبي

-فهد محمد بن فهد الهاجري

طالب

هندسة الطاقة

عبدالله ابراهيم بن عبدالرحمن العبدالواحدابراهيم محمد بن ابراهيم السلطان

عبدالله وليد محمدكمال الطبشاحسان محمد بن علي آل حمود

ماجد عبدالعزيز حمزه قاسماحمد صالح بن عيسى العسكر

محمد عادل حبيب الدليليحسين جعفر بن حسين الضامن

محمد عبدالرحمن بن محمد المرزوقصالح محمد بن صالح البليس

محمد عبدالله مشافى آل عفتانصياف ناصر شعبان الرشيدي

طالب

هندسة النقل والمرور
سند احمد بن سعيد الغامديخالد سلطان بن سلمان العتيبي

عبدالله عادل بن عبداللطيف الصالحسعد وسمي بن فراج ال فراج

عمر عادل بن ابراهيم السليمانسعود سلطان بن محمد القحطاني

طالب

الهندسة البيئية
محمد صالح بن أحمد آل غريبطارق علي بن معيض القرني

معاذ خالد ناصر اللبليعبدالعزيز عبدالله بن عمر الضويان
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ــة العمــارة  ــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كلي بي
ــط للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ والتخطي

 

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الدكتوراه

التخطيط الحضري و اإلقليمي

طفيل بن يوسف اليوسفعبدالله بن مازن الحمودي

العمارة

-عائشة بنت حمد  العبد العظيم

الماجستير

التخطيط الحضري و اإلقليمي

-وليد بن خالد الربيعان

العمارة

-مشاري بن منسي البقمي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الدكتوراه

التخطيط الحضري و اإلقليمي

-نورة بنت عبدالله القاضي

العمارة

ساره  بنت خليل المطلقعهود بنت ابراهيم البطحي

عائشة بنت عبدالعزيز العفالقساره بنت علي الغامدي

مريم بنت  خالد الدوسريوفاء بنت يوسف الحميدان

-ريم بنت عبدالعزيز البعادي

الماجستير

العمارة

سماح بنت يوسف الجمعانحنين بنت فيصل العقالء

أمل بنت خالد الشيبانيامل بنت ابراهيم الخيال

علوم وتقنية البناء

-محمد بن أحمد الغشمري

إدارة هندسة التشييد

عبدالله بن محمد القحطانيعبدالعزيز بن تركي السديري
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

إدارة هندسة التشييد

يعقوب بن منذر الحمودمحمد بن سعيد القحطاني

حسن بن علي الجاروديأحمد بن علي الغامدي

سارة بنت حمد آل سليمانأسماء عالء الدين عبدالله

مرام عبدالرحمن العرفجأمل بنت سعد الحسين

ساره بنت صالح القحطانياالء بنت منصور المنصور

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب
هندسة التخطيط الحضري واإلقليمي

منذر محمد بن ابوبكر العموديأنس سمير  السويداني

طالب
هندسة العمارة الداخلية

-جعفر موسى بن جعفر المرزوق

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

العمارة

عبدالرحمن سعيد ابن عبدالله آل حصاناحمد عيد سعيد الطلحي

عبدالرحمن عبدالناصر محمد على عبداللهاسامة مصطفى سالم اللسواس

عبدالعزيز كمال بن يوسف األحمد اليوسفالبراء خالد ضيف  الله الحربي

عمار ماهر سليمان القرشىحمد علي بن عبدالله الهالل

ماهر محمود   قراجهسالم ابو بكر سالم باشماخ

محمد عبدالله عبدالرحمن الربيعهسعود رياض بن سعود الحمد

نواف سعد ناجي الدوسريسعيد عارف سعيد الشهراني

هادي علي بن عبدالله الوحيدطالل عبدالكريم بن شاهر القحطاني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

هندسة البناء

سعد عيد بن سعد الدعجانياحمد عبدالله بن عبدالله اليوسف

عبدالجبار عبدالله بن زايد العتيبيجعفر موسى بن جعفر الحمدان

عبدالرحمن حسن عبدالله بسيونيحسين ابراهيم بن احمد آل مبارك

علي حسين بن محمد البحرانيخالد فهد   صالحيه

علي راشد بن حمود الراشدرستم طاهر رستم طاهر

فيصل سعود بن سالمه الجلعودريان زيدان سويلم العنزي

محمد محمد وليد   المسمومسراج علي بن عبدالله الزاهر

مهند ماجد احمد البخيتسعد ابراهيم بن سعد السعد

يوسف رياض اكرم الشريفسعد علي سعد القرني

طالب

هندسة التخطيط الحضري واإلقليمي

عبدالعزيز عمر بن عبدالله العمرأحمد يوسف بن احمد القضيب

عبدالعزيز ياسين حسن نصيربدر جابر بن جندل الشهري

عبدالله عبدالرحمن بن عبدالله الربيعسعيد عبدالعزيز سعيد الضعيان

محمد سالم بن علي الجريانسلطان حمود فرج   العنزي

-عبدالعزيز عبدالقادر عبدالعزيز العزاز

طالب

هندسة العمارة الداخلية

مؤيد صالح عيسى الخليفهاحمد عبدالله بن عايش العبود

هاشم احمد بن عبدالهادي العلوانبشير أحمد   بدريه

-معتز عبدالعزيز بن ابراهيم الخميس

طالب

هندسة عمارة البيئة

معاذ محمد علي الغامديسعيد فهد بن عبدالله آل عمرو

-عبدالله علي بن احمد علكمي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب

العمارة

عبدالرحمن ماجد بن عبدالرحمن البحرابراهيم رفعت عبدالعزيز البواردي

عبدالله مبارك عبدالله العنزياشرف سعود بن علي آل نصيف

فواز عمر بن ايوب يوسفأسامه محمد مبارك الطواش

فيصل سليمان بن حسين القحطانيخالد محمد عبداللطيف العبداللطيف

محمد عبدالرحمن محمد   السوينيسرمد علي بن منصور آل هزيم
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب

العمارة

هاشم مهدي بن منصور آل سالطمحمد محمود   محمود

-مصطفى محمد بن مدن الخنيزي

طالب

هندسة البناء

محمد صالح بن محمد الماجدعبدالله شداد بن معيض آل مغدي

-محمد تركي بن محمد الزهراني

طالب

هندسة التخطيط الحضري واإلقليمي

عبدالله مانع بن محمد الصقريأحمد عبدالعزيز بن صالح النعيم

مجاهد مانع مانع البرشيخالد صايل الرشيدي

معاذ عبدالواحد محمد البتيريسليمان محسن سعد الشمري

طالب

هندسة العمارة الداخلية

نواف سلطان بن عبدالعزيز التويمخالد حسن بن سعد العجمي

ياسين علي بن محمد بوكنانعلي ماجد بن علوي العلوي

طالب
هندسة عمارة البيئة

-داوود خالد بن عبدالله الغامدي
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة التصاميــم 
للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات
تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة

-آالء محمد بن علي الحاجي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

التصميم الداخلي

سالى خالد بن علي الغامدياثابة حسين بن فرج العمران

سلسبيل عطية السيد   النجارالزهراء محمد بن علي المرهون

سماء سعيد علي القطانالهنوف صالح هداج الهادي

شهد حسن بن محمد مرارايمان محمد علي العباد

شهد عمر سليمان العمريأسيل صالح بن يلك اليلك

غدير يوسف بن عبدالله القريناويبشائر دخيل   الساده

فاطمه عيسى بن حسن المباركبيان علي بن مكي آل مهنا

مريم مالك بن علي آل حبيبجواهر يونس بن حمد القالف

معصومه موسى بن حسن السعيديحوراء محمد بن محمد الخباز

نور لؤي   الحسينيراويه عبدالله بن عيسى الصويلح

نور واصل عبدالوهاب الهوداررزان محسن بن محمود الوزان

نوره عبدالله بن سعد الضويانرهام ظافر محمد القرني

نوف محمد بن عدنان الحاجيريمان سعد محمد الشهراني

هاجر عادل بن ابراهيم السليمانزهراء محمد بن مهدي الجشي

هاله أسامه حسن الرتوعيزينب نادر بن مهدي القطري

-سارة خالد ابراهيم النافع

طالبات

التصميم الصناعي

روان أحمد يوسف المختاراسراء مجتبى بن علوي الساده

روان حسين بن رضي ابو السعودرهام ناصر بن سعيد الغامدى
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

التصميم الصناعي

ليان علي صالح آل عمرهريم علي بن عبدالمجيد المسكين

مروه عبدالرحمن بن سالم بامشموسزينب حسن علي آل معتوق

مريم نعمه بن شبر القالفسجى محمد على الحالل

نور توفيق   صالحسكينه كامل بن حسن آل اخوان

نور حسين بن عبدالله آل عباسشعاع يوسف عبدالله الدوسري

نور سعيد بن محمد آل ارهينشهد توفيق بن عبدالله الزوري

نور فاضل بن محمد الطريفيشهد عبدرب  الرسول بن محمد البحراني

نوف وليد بن احمد المسلمشهد محمد   الهمص

هاله عبدالله حمد العيديغيداء نجيب بن حسن البيش

هدى حسن بن علي آل صالحفاطمه فيصل عبدالكريم فيرق

-لولو محمد   المحضار

طالبات

تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة

ساره علي بن حسن الحربياسماء عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعدي

شهد فؤاد مغنى بنجرآيات عباس بن علي المجحد

شيماء نبيل عبدالله الحمدانجمانه وليد بن محمد بوشليبي

غدير محمد شوعي فقيهىجنى عادل محمد الصغير

فاطمه نزار علي الهاشمخولة منير بن مبارك الدوسرى

مجد محمد بن سعد الدوسريديما محمد   االحمد

نوره علي بن محمد المجحدديمه يوسف بن عبدالله العريفي

هتون عماد بن سليمان قديميريما عدنان عبدالرحمن الزامل

يسرا لؤي بن حسين آل ابراهيمزينب سلمان بن أحمد غزوي

يقين امين بن سلمان السادةساره صالح بن محمد آل رجب

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

التصميم الداخلي

حوراء على بن عبدالهادي الزيدأمل سلمان محمد المهنا

ريم عبدالله بن منصور المرهونآيات محمد بن عايش الحرز

ريم محمد عبدالله بن خريفآيه هاني عبدرب  الحسين آل قيصوم

زكيه هاشم بن علوي الشرفابدريه حامد حسن البعيجان

زينب فؤاد بن عبدالله السنانبنين جاسم بن محمد آل جمعان

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

التصميم الداخلي

فاطمه مالك بن محمد المطرودزينب مصطفى بن محمد علي المحاسنه

مرام عماد بن محمد الرمضانسكينه حسين بن محمد العنزان

نور مظاهر بن علي البراهيمسكينه عبدالمحسن بن عبدالله الغريافي

طالبات

تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة

نهى غالب سعيد الصورهأميره ضياء حسين السلطان

-مها سعد بن محمد العتيبي
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة علــوم 
الجامعــي ١٤٤٣هـــ للعــام  المعلومــات  الحاســب وتقنيــة 

 

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير
علوم الحاسب

-الجوهره بنت فالح الفالح

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

علوم الحاسب

رنا بنت عوض القحطانيتغريد بنت حبيب المطيري

سلمى بنت حمد المحينىريم بنت علي الزهراني

ابتهاج بنت صالح الجنيديمي بنت عبدالكريم الرويلي

شهد بنت طالع الطالعسمر بنت سعد  القثامي

وعد بنت سعيد بن دواسهدى بنت علي الغامدي

-ميمونه بنت راشد الكعبي

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

األمن السيبراني والتحري الرقمي
عبدالعزيز محمد مرعي بهلولابراهيم صالح بن حمد الرشيد

مشعل ناصر بن محمد الشاهينأحمد مشعل بداح العتيبي

يوسف سعيد علي الياميخالد احمد عبدالرحمن الحواس

-عبداالله بن احمد بن مبارك الربيح

طالبات
األمن السيبراني والتحري الرقمي

ندى عائض بن سعيد آل درعامجاد عائض سعيد المزارقه
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات
الذكاء االصطناعي

يارا فهد حمد الحسينينشوى علي بن محسن الزهراني

طالب

علوم الحاسب

عامر مختار حسين مياه حسين يوسف عليحيدر محمد عبدالله الورش

عبدالرزاق وائل عبدالله الشمالنخالد عوض فريد عولقي

-سلطان سعود عمر محمد

طالبات
علوم الحاسب

رنا سعد بن محمد الحسنيهامنيه علي بخيت الزهراني

طالب

نظم المعلومات الحاسوبية

محمد سليمان محمد الشهريفهد مزيد زيد العتيبي

هزاع خالد بن عبدالله الخالديفيصل محمد بن عايض القرني

-محمد بن سلمان بن علي آل درويش

طالبات

نظم المعلومات الحاسوبية

ساره بنت فهيد بن خلف العفنانرباب صالح فالح الحرز

غدير بنت مساعد بن محمد الزهرانيروان اشرف بن حسن عالوه

فرح سعيد صالح السعيدريم عبدالله بن صنهات العتيبي

نجالء ماجد صالح الغصابزينب بنت علي بن محمد العبندي

نورا زيد عبدالله الشباناتزينب بنت كاظم بن احمد الخليل

-ساره بنت فهد بن عبدالعزيز السويعى

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

األمن السيبراني والتحري الرقمي

عمر سمير بن عمر باموسىأحمد ابراهيم بن علي الحصار

فيصل عصام بن مختار العربيأحمد بدر بن عبدالله المفتي

محمد حجي بن حبيب السعيدخالد ناصر بن محمد الملحم

محمد حسن بن محمد البحرانيرامي سعيد بن عطيه المالكي

محمد عبدالله محمد مقيبلزياد عبدالحليم   مهداوي

محمد علي بن فهد الوهيبيعبدالرحمن محمد بن سعيد الغامدي

-عبدالله احمد عبدالله الشبيعان

طالبات
األمن السيبراني والتحري الرقمي

الجازي عبدالمحسن بن عبدالله الدليجاناسراء حسين بن جعفر السويكت

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

األمن السيبراني والتحري الرقمي

غال حمود بن فرج المهوسحوراء عبدالله بن يوسف الجنيبي

فوز نايف محمد الخالدىخديجه سعد بن راشد الماجد

كوثر محمد بن عبدالله الشارهدانه سعيد صالح الغامدي

لمى احمد بن صالح الغامديدانية صالح   العمودي

لمى خالد بن محمد النابلسيدانيه صالح محمد الخضيرى

مريم محمد بن عبدالله الصفارربا خالد صالح العبيدي

مريم محمد بن علي هزازيرموز حسن عبدالرشيد هاشم

منتهى منير بن سعيد القديحيروان عالي شامان الرشيدي

منيره خالد بن ابراهيم الوهيبيروان مشرف علي طماس

نادية محمد حمود الخالديريم عايض بن عني الرشيدي

نوره بنت عدنان بن محمد الثانيريما علي حسن ابو السعود

هاديه على بن ناصر آل مخلصزهراء عبدالمجيد بن منصور الثنيان

وعد حمد بن مسعود آل مستنيرزينب احمد بن ابراهيم العوامى

-سيرين غرم الله عبدالله الغامدي

طالب

الذكاء االصطناعي

فيصل امين   المشهراويبشير محمدديب   عرب

محمد عدنان بن باقر آل هاشمريان محمد بن عبدالله التميمي

محمد مجدي بن محمد العبدالقادرعبدالعزيز محمد بن يوسف نعمان

محمد منصور بن كعب كرديعبدالله خليف شطي الشمري

مصطفى اسامه بن عبدالله العليعبدالله عبدالرحمن بن شبير الشهري

نواف عبدالعزيز زيد الزيدعمران هادي محمد حكمى

طالبات

الذكاء االصطناعي

زينه عمر عبدالرحمن باطوقالجوهره عبدالله بن ناصر الخضير

ساره حسين بن محمد الشريفالجوهره محمد بن حسن العجمي

شذى عبدالعزيز اسماعيل السماعيلالهنوف محمد ابراهيم الحنيف

عائشه عبدالله محمد اآلنصاريامل شرف محمد الثبيتي

فاطمه جمال بن سعود خواهربشائر عدنان بن عبدالرحمن البن سعد

فرح فوزي عبدالله السويحدريه ممدوح   العمري

لبنى محمد بن عبدالله الزيددينا حامد   الحامد

لطيفه عبداللطيف عبدالرحمن العبداللطيفرزان مروان سراج سندي

مريم رياض نصار النصاررشا محمد بن حسين سكلوع

ميالف محمد بن عبيد السبيعيرؤى حامد سلطان العريفان

هبه عبداللطيف اسماعيل الخرسانيريم عدنان بن علي الزهراني
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات
الذكاء االصطناعي

ياسمينه هاني بن محمد العليياسمين علي بن عبدالله آل سليم

طالب

علوم الحاسب

عبد العزيز أحمد عبدالعزيز المقرناحمد سعد محمد الشبيكي

عبد العزيز سليمان عبدالعزيز البابطينأيمن سعيد بن احمد الغامدي

عبدالملك عبدالله بن محمد الماجدبسام خالد أحمد العمودي

علي عبدالعزيز بن علي الحربيتركي علي بن حسن الزهراني

محمد بن عباس بن علي الخيراللهجواد علي بن حسين النمر

منهال بن كامل بن عبدالله البوحسنحكيم محمد بن عبدالله الفريد

هشام عابد بن عبدالله المسلمريان عادل بن مهدي العيد

يحي محمد بن علي السكيريسعود سعد بن سعود الوصيفر

-سعيد خالد سعيد العمودي

طالبات

علوم الحاسب

رزان محمد بن عمر بكراالء عبدالله بن محمد البحراني

رغد اسماعيل عيسى العيسىالحوراء زكريا بن معتوق آل صفوان

رغد صادق بن محمد الدبيسيالعنود احمد حمد العويد

رنا عبدالرحمن بن عبدالله الشديدالهنوف سعد مقبل الحزيم

رناد علي بن حسين القحطانيامل محمد بن موفي الولماني

رند اسامه بن محمد العيسىامنه هاشم بن حسين السيهاتي

رهف صالح بن علي العمريأسماء ابوبكر بن سالم باشماخ

رواء خالد عبدالله الطريفأمجاد مسفر سفر الغامدي

رؤى صالح حمد العليانبتوال عدنان بن مكي علي

ريف محمد فهيد الجعيدبسمه عبدالله بن محمد البسام

ريهام محمد بن عبدالله باعقيلبشائر سعيد بن احمد الغامدي

زهراء أحمد بن عبدالله آل معتوقجنات جهاد بن قاسم العقيلي

زهراء عبدالتواب بن أحمد آل كبيشحنان سعود عبدالله آل حسين التميمي

زهراء عبدالله بن علي آل رضوانحنان ماجد بن حمد الدوسري

زينب طاهر بن عبدالله آل ابراهيمداليه احمد ابراهيم العيسى

زينب عبدالجليل بن تركي آل راشددالل أحمد بن عبدالوهاب الضويحي

زينب علي حسين العليدالل عبدالله بن عبدالوهاب بوبشيت

زينب يوسف على العلىدينا وليد عثمان الفريان

زينه عادل بن احمد الجريانرحيل فهد بن ابراهيم الهزاع

ساره سعد عراك الشمريرزان حسان بن محمد العتيق

ساره مسفر عايض القحطانيرزان طارق بن محمد العجالن

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

علوم الحاسب

فاطمه عبدالمجيد بن يوسف الغولساره ناجي بن رجاء السديري

فاطمه علي بن حبيب فريجساميه -   ميرزا

لما عبدالله بن عقيل العقيلسجا منصور بن احمد بن حسين

لمى يوسف سليم البلويسكينه علي بن عبدالله آل حماد

مشاعل عبدالله سعد الزيرسلطانه زياد سعيد القحطاني

مشاعل مشعل محمد الشعالنسميره عصام بن خلف الخليف

منه الله حسام ابوالنور احمد ابوالنورشهد امين بن جاسم الباللي

منيره سفر سعيد ال هشامشهد محمد سليمان طيب

ميمونه محمد حماد الحربيصفاء حسن بن عبدالله المال

نادين عبدالمجيد بن محمد العليضي رضي بن علي ابوشومي

نجد خالد سبعان العتيبيعقيله زكي بن عبدالله آل مسري

نجد يعقوب بن يوسف العوادفاديه مساعد بن محمد شعتور الغامدي

نوره عبدالرحمن دخيل الشعيلفاطمة -   محمدانيس

نوره محمد عبدالرحمن الصويانفاطمة زكي بن صالح ال جواد

هيا توفيق بن فهد الحريبفاطمه أبراهيم بن محمد العثمان

-فاطمه سهيل بن عبدالله القرقوش

طالب

نظم المعلومات الحاسوبية

عبدالعزيز عماد بن علي القرينيجواد احمد بن جواد البراهيم

عبدالله عبدالرحمن عبدالله الفوزانجواد حسين بن سعيد آل أسعد

عالء عماد   الدمشقيحسن عبدالله بن محمد العلي

علي احمد بن علي البشرحسين تقي بن سلمان اخضر

علي محمد بن علي المعلمزياد احمد بن عبدالله القعيمي

ياسر محمد بن علي الغانمعبد الله أحمد عبدالعزيز المقرن

طالبات

نظم المعلومات الحاسوبية

جمانه عبدالعادل عبدالله العليواثير عبدالله سعيد القحطاني

جمانه محمد بن سعد أبودلياحالم سعيد صالح الغامدي

حميده معتوق بن عيسى آل مزرعاروى علي محمد عسيري

حوريه محمد رضي السادهاريج ناصر بن عبدالله القحطاني

دانه صالح بن عائض العليانيالعنود عبدالعزيز بن عبدالرحمن البسطي

دانه فتحي بن علي العواميأشواق شباب بن سبيل العوفي

دانه نشير بن ناصر الدوسريبتول شفيق بن علي الصادق

ديمة عادل عبدالعزيز الرشودبتول عبدالله   حبابه

ربى حمدان بن محمد البقميبدور وليد خالد الجندان
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

نظم المعلومات الحاسوبية

عائشه خضير بن نايف البراقرحاب ابراهيم سعيد آل حارس

عائشه داود محمدحسين فطانيرزان زياد عبدالرحمن ابوعلى

عبير تركي خالد العتيبيرغد سعيد عبدالله الغامدي

غاده ابراهيم بن محمد القحطانيرغد عبدالعزيز علي الشهري

غدير سعيد ناصر الغامديرقيه محمد بن احمد الخاطر

فاطمة جعفر بن علي آل هليلرناد عامر بن موسى الربيع

فاطمه عادل بن جعفر الصفاررنيم علي بن احمد العمري

فضه علي بن هالل آل شطيروان ابراهيم بن عبدالرحمن الوهيبي

فهده محمد مبارك السديريريانه اسماعيل بن علي اليامي

لمياء عبدالله سليمان الحمادريم زياد عبداللطيف الحملي

ليان علي عبدالرحمن السهليريما سفيان بن عبدالعزيز المبارك

لينا صالح بن حسن الغامديريما محمد بن عبدالله السويلم

لينة طالل حسن قناديليريناد محمد علي الغامدي

مجد طالب عباس آل سماعيلزكيه عبدالله   المسلمي

مرام عبدالله بن سلمان العواميزينب عبدالمحسن بن علي آل سليمان

مرام فيصل عبدالله القحطانيزينب منير بن حميد آل هاشم

مرام محمد مرزوق العتيبيساره أحمد محمد الشايع

مريم ابراهيم بن ضيف آل فضلسجى عبدالله طاهر الحصار

منيره جاسم بن محمد المكينزيسعاد سعيد بن عبدالرحمن الغامدي

منيره صالح بن عبدالرحمن الحذيفيسلمى ابراهيم بن سعيد الغامدي

نور علي بن عابد آل شليسلمى عبدالله بن عثمان الشايع

نور ناجي بن عبدالله السعودسناء موسى عبدالله بوخمسين

نوره بنت عبدالله بن ثابت العسكرشذى بندر محمد الحربي

نوره مشاري ابراهيم المشارىشهد حمد بن جمعان الهاجري

نوف احمد عبدالرحمن البسامشهد سعود صالح التميمي

نوف فهد ابن حامد الغامديشيماء خالد ابراهيم الشيبى

وجد خالد بن فهيد العباسشيماء خالد بن صالح الحربي

وفاء محمد عبدالعزيز الشارخصفا علي بن عيسى الربيع

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالدرجة العلمية

طالب

األمن السيبراني والتحري الرقمي

علي محمد بن علي الخميسحسين علي بن رضي القالف

عمر دخيل الله حامد العدوانيراكان خالد بن مطني العتيبي

عمر مشاري بن ابراهيم الفوزانعبدالله خالد بن عبدالله القحطاني

طالبات

األمن السيبراني والتحري الرقمي
فى فهد بن عبداللطيف الجوهرريما احمد بن حسن الريمي

ماريه سعيد بن علي الشمرساره محمد بن عبدالله السعيدان

-غاده عبدالعزيز بن عبدالله السيف

طالب

الذكاء االصطناعي
عبداللطيف سليمان بن عبداللطيف السويطيأحمد نعمان يوسف اليوسف

مصطفى عبدالكريم بن عبدالمحسن الحمدحمد سعد بن راشد اليمني

موسى عامر بن موسى الربيعشريف امين   قدوس

طالبات

الذكاء االصطناعي
ساره ابراهيم بن صالح الناجمتيماء عبدالرحمن بن راشد القحطاني

فاطمه صادق بن محمد الجبرانجمانه محمد عبدالعزيز العبدالكريم

مريم عيسى ناصر القصيررزان محمد بن عبدالعزيز الزنان

موضي عبدالكريم بن عبدالله الجعيليريما علي بن عثمان السبت

طالب

علوم الحاسب
عبدالله أحمد   عبدالكريمابراهيم عبدالعزيز بن ابراهيم العيسى

عبدالله محمد   حميدأحمد يوسف بن احمد الجميعه

فهد سليمان بن عبدالعزيز الموسىخالد مساعد بن محمد الشهراني

مصطفى محمد بن علي العواميسيف عبدالله علي آل شيبان

طالبات

علوم الحاسب

ريما محمد علي القويعىابرار لقمان بن عبدالله المعاتيق

سعاد ضيف  الله أحمد الغامدياروى خالد بن عواد السهلي

سلمى عبدالرحمن   بدراصاله عبدالرحمن صالح صالح

شهد خالد بن محمد المغربيالنوار شاكر محمد القالف

شهد عبدالعزيز بن حسين الزهرانيأثير محمد بن عبدالهادي الحارثي

شيماء عبدالرحمن عبدالله الثبيتيأسيل علي مرعي القحطاني

صالحه موسم مستور العتيبيجواهر بدر بن منير العتيبي

غصون طارق بن خالد الشيخرزان محمد بن علي خرمي

غيداء سعد عبدالله ال مسفررغد طارق بن احمد بايونس

فداء زكي بن سعيد العمرانرغد عماد بن جاسم الصحن

لجين فهد بن عبدالرحمن الثميريرغد فهد بن عبدالله السهلي

لمى حسن مهدي آل شرهوفريم عبدالله بن عبدالعزيز الذكير

لينه عبدالرحمن بن يوسف الهاللريما محمد بن صنيتان النفاعي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالدرجة العلمية

طالبات

علوم الحاسب

نوف محمد بن علي الغامديمجد عثمان بن سعود آل قنبر

والء عبدالقادر بن حسن آل خليفهمسره كمال بن شعبان القراش

-نرجس باقر بن حبيب الحجاج

طالب

نظم المعلومات الحاسوبية

عبدالله محمد بن عبدالله آل دعيبلابراهيم عبدالمجيد بن خالد بوعلي

عبيدالله     مويوفيتشحسين احمد بن علي اليحيا

فارس عبدالرحمن بن الفي الناصرخالد محمد بن سعود الشامسي

فارس فهد بخيت الزهرانيظافر حسين ظافر القحطاني

فهد طارق فهد العبداللطيفعبدالرحمن ابراهيم   محمد

مازن محمد بن عبدالله المحسنعبدالعزيز احمد عوض الزهراني

محمد بكير صديق   الشاذلىعبدالعزيز محمد علي الشهري

طالبات

نظم المعلومات الحاسوبية
غزيل عبيد مبارك آل شريدهالمها صالح ابراهيم الملحم

فاطمه عوض بن احمد االسمريايناس أحمد بن محمد الغامدي

فاطمه محمد بن مرزوق آل غزوىأسيل فيصل بن احمد المهنأ

فردوس هشام علي قبانيجزوه محمد بن سابر الدوسري

لبنى سعيد بن حسين الغامديجواهر محمد بن احمد الخميس

ليلى محمد بن حسين النمرجيهان مشعل جزاع الحربي

مها صالح مشبب القحطانيحنين خالد احمد الحمودي

نبأ حسين بن احمد اخريدهدالل ناصر بن سالم المدرع

ندى يونس بن عبدالله البشراوىراويه عبدالله بن احمد كدسه

نرجس ماجد بن سعيد آل يوسفرناد محمد بن منصور القحطاني

نوف عبدالرحمن مساعد الخليفهريم سعد بن فرحان العنزي

نوف متعب بن يحي محزريزينب -   محمد

هاجر حسين بن جبران القحطانيزينب عون بن عبدالمحسن المؤمن

هديل عبدالرحمن بن سليمان العتيبيشموخ طارق بن صالح البطاح

وفاء يونس بن محمد البلوشيعائشه حسن بن علي سباعي

-عروب علي سعد القرني
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إدارة  كليــة  الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن  بأســماء  بيــان 
١٤٤٣هـــ الجامعــي  للعــام  األعمــال 

 

خريجو الدراسات العليا

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

إدارة االعمال التنفيذي

البراء بن علي الفريحفهد بن محمد العزاز

نوره بنت رياض المهدليعايض بن قمشع القحطاني

هياء بنت ماضي الهاجريأحمد بن محمد قطب

-عبدالرحمن بن مبارك الدوسري

إدارة االعمال
مها بنت ناصر الحمدانمحمد بن سعد السعيد

نوف بنت علي الياميعبدالعزيز بن سليمان العريفج

سديم بنت محمد العضيبيزياد بن عبدالوهاب ابوملحه

بدور بنت  ماجد الزاملمحمد رمزي قاضي

وجدان بنت نبيل البنايعبدالله بن خالد العويد

العنود بنت محمد الجعرانمازن بن خالد الرقيب

اريج بنت احمد العبدالعاليفارس بن غانم الشمري

هند بنت علي الغامديمشاري بن عمر العمري

أفنان بنت خالد المطيريبدر بن دعيج الدوسري

دانه بنت عبدالله النجارحسين بن حسن الشهابيه

غاده بنت ماجد الدوسريعبدالعزيز بن سالم طويرقي

وعد بنت حسين المرزوقيعبدالله بن سعيد حمومان

أفنان بنت عبدالهادي القحطانيمحمد بن خالد العتيبي

ياسمين بنت خالد الحويلعلي بن جفيش ال منصور

أسامة فهد سليمان البنيانوائل حسني احمد دبوري

-مالك عبد الرحمن الدوسري
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خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

العلوم المالية

محمد علي بن حسين الحمودأحمد بن محمد بن سليمان الخطاف

مصطفى عدنان بن علي المكيراكان صالح سالم اليامي

طالبات
العلوم المالية

-زينب بنت موسى بن علي الحوري

طالب

المحاسبة

محمد بن عبدالمحسن بن علي الهاجريحمد عبدالسالم بن حمد الخالدي

مشعل عبدالعزيز عبدالله الزيدسعود محمد عبيد باوزير

مصطفى سعيد بن عيسى التركيعلي بن سلمان بن عون المختار

-فيصل بن سامي بن أحمد آل مدن

طالبات
المحاسبة

فاطمه عبدالله احمد الحيرانيشذى عبدالله بن صالح الدخيل

طالبات
نظم المعلومات اإلدارية

ليلى محمد جابر الشواربقنوت احمد معتوق آل يوسف

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

العلوم المالية

عبدالعزيز يحيى بن علي حريصياحمد توفيق بن حسن السلوم

عبدالله خالد محمد الورثانأصيل عبدالله بن عبدالرحمن الهقاص

عبدالله وليد بن محمد الشريدهأمير محمد   تتان

عبدالمحسن مصطفى بن عبدالمحسن العليتركي نواف بن محمد الدوسري

عزيز رضا بن حسن آل سلهامجاسم فاضل بن جاسم الحسين

علي سعيد بن عبدالوهاب آل ابراهيمحسن صالح بن علي العلي

علي عبدالله بن علي الفرحانسعود عادل بن عمر الجهنى

علي عبدالله منصور النجرانيسعيد عبدالله بن حسن الغامدي

علي فايز بن حميد آل هاشمسلطان فاروق أمين المصري

عمر فهد عمر الغانميعبدالعزيز فهد بن عثمان الغامدي

فواز محمد بن علي ظيف  اللهعبدالعزيز فهد عبدالعزيز الحسين

فيصل سحيم محمد سحيمعبدالعزيز نعمان عبدالعزيز الملحم

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

العلوم المالية

ناصر فوزى صالح الدليجانمحمد سعد محمد مطيران

نواف خالد بن ابراهيم الرشيدمساعد سعود بن عبدالعزيز الشمري

-مصطفى عقيل بن علي المحمد علي

طالبات

العلوم المالية

رغد مطلق يحي الشريفالبتول عبدالله عايض ابودرمان

رنا عيد بن سالم الدوسريالعنود احمد بن موسى البلوي

روان سليمان صالح الحميدانايمان احمد بن عيسى الخاطر

روان فالح حسن النجيديأثير عبدالله بن طاهر المطر

ريم سفر بن عبدالله القحطانيأروى ماجد بن ابراهيم الرشيدان

ريم مفيد بن علي آل حميدأروى مفرح بن عبدالله الشهري

ريما دخيل الله بن خلف الغامديأمل احمد   العثمان

ريما رضوان محمود خياطآالء زكي بن ابراهيم آل شيف

ريما ضيف الله بن بخيت الجهنيآمنه حسين بن عبدالله البزرون

زينب أحمد بن شبيب آل شبيببيان عبدالعزيز بن مهدي الخاطر

زينب عبدالكريم عباس المجحدجليله ضياء بن علي الزيداني

ساره بنت محمد بن محسن آل خلفجمان خليفه بن سعد الدخيل

ساره فيصل بن عبدالله الصديقجمانه عبدالله محمد المطيري

سديم محمد بن محمد الضلعانجنان حسين بن علي العمران

سفانه وليد رشاد حريريجنان عبدالكريم علي البقشي

سكينة هاني بن عبدالمحسن الحجاججنى ياسين بن علي الشرفا

سكينه حميد بن حسين عيسىجود حمد عبدالله التويجري

سلمى مهدي بن جعفر المعراجداليا عبدالكريم بن سعد الغامدى

سماء رضي محمد آل مطردانه فهد بن عبدالرحمن الكنهل

سميه سعد بن عبدالرحمن القحطانيدانية محمود محمد الديري

شذى   خليل االسيردانيه عبدالرحمن بن مطر الغامدي

شمس يوسف بن محمد العبدالعالدالل راشد احمد النعيمي

شهد سعيد بن حمد بالحارثرزان عادل بن سعيد آل مسلم

شهد عبدالعزيز صالح الفالحرزان عادل بن موسى الحملي

شوق عبدالله بن عبيد السبيعيرزان وليد بن عباس الحباس

شيماء ماجد حسين البصامرسيل نزار بن حمزه منصور

ضحى زكريا بن جعفر الحواجرغد عبدالمنعم بن مرعي عمران
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

العلوم المالية

مروة علي بن محمد آل سالمطيف عبدالرحمن احمد العبيدى

مريم محمد بن علي السهليعهود علي بن عبدالله الغامدي

مشاعل عبدالرحمن حامد الحميانيغدير محمد بن عبدالكريم بوحلق

مالك صالح بن عبدالله الشبيبغرام حسين بن مهدي آل الحارث

منار ضياء طاهر الخليفهغيداء اسامه بن خالد الفالح

منار عيسى جاسم الرمضانفاطمه احمد بن عبدالله المهناء

منار مفرح بن علي القحطانيفاطمه حسين سعيد الحاجي

منيره محمد بن هزاع المطيريفاطمه خالد بن عبدالكريم آل عاشور

ندى عبدالله بن محسن الشهرانيفاطمه داود محمدحسين فطاني

نور ملهم   قياسهفاطمه عبدالكريم بن علي النمر

نوره صالح بن محمد البسامفاطمه علي بن احمد الحمد

نوره طارق بن عبدالله المهاوشفاطمه محمد بن سليمان المهري

نوره عادل عبدالله الشهوانفاطمه محمد بن يوسف الزريقي

نوره عبدالعزيز بن عبدالله التميميفاطمه واصل بن علي السالم

نوره عبدالكريم فهد الباهليفرح سعيد طاهر الشرفا

نوره عبدالمحسن بن ابراهيم الشكرفي احمد بن عثمان العامود

نوره فيصل بن احمد آل دريمفي طارق بن عبدالله محمد

نوره محمد بن فهد الغنيملبني ريــاض   الشريف

نوره محمد ناصر الجبرينلطيفه زياد بن عبدالرحمن البنعلي

هاله عبدالجبار بن محمد الهالللمى قصى بن حسين العوامي

هديل عبدالمحسن حمد الرشيدلين عبدالعزيز بن محمد المطلق

هيلة سمير بن محمد السليمانمرام سالم   علي

طالب

المحاسبة

ريان محمد بن احمد الغامديابراهيم محمد بن عبدالله الصائغ

زاهر صالح حسين العاشوراحمد سعيد ابن حسين الغامدي

زياد سلطان   الزهرانياحمد يوسف بن محمد الدخيل

عبدالعزيز ابراهيم بن راشد الحسينأحمد ابراهيم بن سليمان الدايل

عبدالعزيز فهد خاطر الخاطرأمجد خان قل حكيم   فضل رحيم

عبداللطيف خالد بن عبدالرحمن الفالححسين علي بن محمد البطيان

عبدالله فيصل بن سلمان الدوسريحمد عبدالرحمن حمد الرشيد

عالء محمد   اللحامحمزه نصر   اسماعيل

علي بن باقر بن محمد الصالحرائد منصور هزيم الرويلي

علي عبدالواحد بن صالح الخنيزيرشاد محمد سعد القرنى

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

المحاسبة

مشعل عبدالله بن علي الغازيعمار جارالله بن على السديري

مهدي منير بن مهدي الشماسيفارس حسن ظافر الشهرى

ناصر عبدالله بن احمد العثمانفارس زهير بن حسن الشهري

نايف سعيد بن سعد الغامديمتمم جابر بن عبدالله الخلف

نايف منيف بن عبدالله المنيفمحمد ابراهيم بن عبدالله العلي

نواف احمد فرحان العنزيمحمد طارق بن احمد العامر

هادي محسن ناصر نصيبمحمد عبدالله بن ابراهيم الدامغ

هشام حسين بن علي الناصرمحمد عقيل بن خليفه العقيل

يزيد سامي بن علي الماضيمحمد علي بن ضافر الشهري

-مسلم صادق بن ابراهيم الجندل

طالبات

المحاسبة

غدير عبدرب  النبى بن محمد آل رامساثير علي بن أبراهيم الغامدي

فاطمة محمد عبدالله الشويشاسيل مانع علي اليامي

فاطمه عبدالرزاق بن سلمان العليوالكوثر محمد بن جعفر العباس

كندة عمر بن مرزوق العصيميبتول عبدالغني بن فهد العيسى

لما ناصر بن مهدي آل الحارثبنه عبدالعزيز بن عبدالله الماجد

لينا عمر محمد الجبرتغريد عباس بن عبدالله السلمان

ماريه معن محمد تلمسانيجود عبدالعزيز بن عبدالله تريكي

مآثر عبدالرحمن بن محمد شراحيليحوراء حسين بن مهدي الخليف

مجد مرعي سالم الصيعريدانيه محمد بن عبدالرحيم القطري

مروه علي بن عيسى الربيعرابعه محمد عبدالله الخليفه

مشاعل محمد بن علي العليرفاه عبدالله علي العايد

مها هاني بن عبدالكريم الضاحيروان محمد احمد آل ابراهيم

نجيبه ماجد بن مهدي اليوسفريم عثمان   النصار

ندي محمد   عليريم عمر بن رياض الحميدان

نوره سعد محمد الشلويسميه فهد بن دخيل الحربي

نوره طارق بن صالح القاضيشروق حسين بن عويضه ال منصور

نوره محمد بن عبدالله البسامشهد محمد سالم الزهراني

نوف عبدالله بن مهدي ال مطلقشيماء عادل بن عبدالله العمير

هبه احمد بن علي آل افريدضحى شالش عذيب الرويلي

هبه عبدالرؤوف بن سعيد الفخرضحى علي محمد السيد الهاشم

هديل يعقوب   شحادهطيف توفيق بن حسن العبدالوهاب

هال رياض بن عبدالعزيز القاضيعائشه البشير محمود ال ادريس
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التخصصالجنس

طالبات

المحاسبة

والء حسين بن علي البياتهند علي بن أحمد المهوس

يقين زكي بن احمد آل موسىهند مصطفى بن ابراهيم آل الشيخ مبارك

طالب

نظم المعلومات اإلدارية

عبدالرحمن احمد بن عبدالله الماجدابراهيم حمد بن محمد مهدلي

عبدالرحمن عاطف عبدالرحمن االحمدابراهيم عبدالعزيز عبدالله المشرف

عبدالعزيز عادل بن براهيم العييريأصيل عبدالرحمن عبدالله بن صعب

عبدالعزيز فهد عبدالرحمن الصقعبيحسين حلمي عبدالكريم القطري

عالء مدحت   الياسينحسين علي بن عبدالحميد الخطي

علي بن منصور بن علي آل عوادخالد     الدوسري

محمد احمد عبدالله باعظيمخالد سامي بن عبدالرحمن الثاني

محمد بركات برافين بالكريشناخالد محمد بن مرشد التميمي

محمد حسين بن حبيب المباركراكان ماجد بن عبدالمجيد الحربي

محمد صالح بن فهد الشنيبرسعود محمد مسير السعدون

محمد عبداالله بن عبدالله النافعسليمان احمد بن سعد الجندان

مساعد صالح بن فهد الشنيبرسليمان محمد بن أحمد الداوود

يوسف خضران بن علي الزهرانيضيف الله تركي محمد العتيبي

يوسف منير جميل ناصرطالل يوسف عبدالرحمن الجيبان

طالبات

نظم المعلومات اإلدارية

شوق نبيل محمد الجوهراريج سعيد احمد شويل

طيف حسن فائز الشهريأثير حسين سلمان الشويخات

فاطمة شاكر بن سلمان البيشبتول حسن بن عبدالكريم الفرج

لجين محمد احمد الشريفبيان علي بن أحمد العوى

لمى فهد بن ناصر القحطانيديمه عبدالعزيز محمد ابوهمالء

لولوة سامي بن حمد القرونيرنيم محمد احمد القحطاني

ليلى فايق   شقرانزهراء هاشم بن سعيد الهواشم

نوران سفيان عبدالعزيز الدغفقسكينه عبدالمحسن بن احمد السبع

هجدا مريسن بن مبارك الهاجريشريفه مفتاح شمسي العيسي

هدى علي بن يحي طوهريشهد سعد بن علي المري

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب

العلوم المالية

محمد زياد عثمان الجربوعالوليد احمد ممدوح كركر

محمد عبدالرؤوف بن عبدالوهاب آل ابراهيمحسام صالح بن حسن مال

محمد عبدالله بن محمود الدبيكلعبدالله ماجد عبدالله القحطانى

محمد عبدالله ناصر الماجدفارس خالد عبدالرحمن الهريش

محمد عماد بن محمدعلي الشماسيفواز محمد مفرح الشمرى

يوسف زكي بن مهدي محيميدماجد راجح حيدره   االدريسي

طالبات

العلوم المالية

لينا سعد عبيد القرنيبشاير ناصر بن عبدالله القحطاني

هديل خالد بن عبدالعزيز آل سليمانحنان عبدالرحمن بن علي القحطاني

وريف صالح بن عبدالله النفجانروان     الدوسري

-النه علي محمد باربيع

طالب

المحاسبة

سعد عبدالله بن سعد الخالديأحمد أمين احمد الموسى

مهدي فيصل بن حسين الكسارأحمد خالد عمر باعاصم

طالبات

المحاسبة

منيره محمد سالم الدوسريآالء طاهر بن محسن ابو الرحي

ندى عبدالعزيز بن ابراهيم الجوفشروق ذيبان محمد القرني

طالبات
نظم المعلومات اإلدارية

محمد فالح محمد القحطانيتميم خالد بن احمد االحمد
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ــوم  ــة العل ــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كلي بي
ــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ للع

 

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

الكيمياء

نوف بنت صالح العقيلمريم بنت خالد ال سعيد

سعاد بنت عبد الله القحطانيرشا بنت جبران القحطاني

مريم بنت خالد ال سعيدأفنان بنت محمد عجيبي

رشا بنت جبران القحطانيمرام بنت عبد العزيز الجيزاني

علم الحيوان
أروى بنت علي المهاشيربيان بنت سعيد العبيدي

الفيزياء
-مروى بنت صالح عبدالله

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الدكتوراه

الفيزياء

نوف بنت خليفة السليمأمل بنت  شافي الخالدي

ريم بنت خالد الدخيلندى بنت محمد الغامدي

نورة بنت عبد الله القرونجالء بنت سالم الشمري

رحمة بنت علي القرنيفوزية بنت صويان الهاجري

هند بنت معيض القحطانيعائشة بنت محمد النغموش
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خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

اإلحصاء

سندس سعيد بن مهدى المزعلافراح بنت سالم بن خلف الحربي

شوق خالد صالح الالفيأثير بنت خالد بن محمد آل بن مهدي القرني

فاطمه ازهر بن عبدالله ال صفوانأسماء أحمد بن رضي بن محمد الزاير

فاطمه بنت خالد بن سليمان الحميديأسماء راشد عبدالله الدوسري

فاطمه حسين عبدالعزيز النزربتول عبدالغني عيسي بوصالح

مريم صالح عبدالمحسن الحرزجميله شايم بن بسام الشمري

مزنه علي زيد العتيبيرحاب بنت محمد بن ابن عبدالله آل ابوطائره

واليه عبدالله بن علي الزينزهراء ميرزا بن عبدالله الصليبي

واليه علي بن حسن آل ضيفزينب بنت عبدالحميد بن علي الغريب

-ساره ابراهيم بن احمد آل عباس

طالبات

الرياضيات
ساره بنت شعالن بن شبل الكعيطجواهر سالم فهاد الهاجري

-ريم شبيب مسعد المطيري

طالبات

الرياضيات التطبيقية

ريم علي عوض الشهريامجاد سعيد عبدالله الشهراني

شوق معدي ناصر القحطانياميمه عبدالله محمد الناجم

غاده ناصر بن عبداالله العبيدحوراء بنت محمد بن منصور الصدير

فاطمه بنت عدنان بن احمد الفضلخلود محمد بن حسين القحطاني

فاطمه حسين بن مبارك آل مباركرغد بنت هشام بن صالح المحيسن

منال ضيف الله حمد الحارثيرغد محمد أحمد العمري

طالبات

العلوم البيئية

شوق بنت محمد بن صالح الغامديدالل محمد بن احمد ضامري

لطيفة زياد بن خليف الرشيديرنيم علي عبدالحميد شاهين

هدباء بنت محمد بن عبدالله آل مشاري شذى فهد بن حامد الغامدي
القحطاني

طالبات
الفيزياء

-غاده جابر محيميد الحربي

طالبات
الفيزياء الحاسوبية

-نور علي بن محمد الموسى الفداغم

طالبات
الفيزياء الحيوية

رغد صالح محمد الشهريبتول تقي بن مهدي اليوسف

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

الفيزياء الحيوية

نجود سلطان محمد شايعزينب راضي عبدالله السلطان

نوره احمد بن صالح الحيارهساره بنت عبدالله بن مسعود القحطاني

وسام عارف بن بخيت البخيتفوزية علي بن احمد أبوخميس

وفاء عبدالله بن خلف الحربيكوثر علي مهدي آل محمود

-لبنى عبدالعزيز صالح الحميدي

طالبات

الكيمياء التطبيقية

شموخ خالد يحي المازني عسيريامتنان محمد بن جعفر األوجامي

عبير ابراهيم يحي الفيفيايالف سليمان عبدالعزيز الهاجوج النخلي

فاطمة عصام بن مهدي الموسىأزهار صالح بن عبدالله آل سلمان

فاطمه أمين محمد االقنمأمنه علي بن عبدالله آل سالم

فاطمه بنت باقر بن جعفر الخضابهجود عبدالرزاق بن عبدالله البابطين

فاطمه بنت هاني بن عمار آل سوادحنين ملهي الصخني العنزي

فاطمه فاضل بن ميرزا العبادريم عبدالكريم بن حسن العبدرب  النبي

مريم ماهر بن عبدالوهاب العبدالهاديزهراء علي بن شاكر الجراش

منار احمد سعد الصوفانزهراء ميثم بن علي آل يوسف

ندى محمد علي السميريزينب احمد بن حسين آل سيف

نسرين رافع عبدالله العمريزينب بنت حسين بن عبدالله آل عباس

نور جعفر بن محمد مسعودساره بنت أحمد بن سعيد الغامدي

هدايه أمين بن كاظم آل فردانساره بنت محمد بن علي آل دوح

هدى موسى بن محمد النمرساره بنت مطلق بن ثواب المقاطي العتيبي

هيا فيصل بن عبدالعزيز الدوسريساره عبداللة بن مكي السيهاتي

-سميه ضياء بن جعفر الشاخوري

طالبات
المادة الكثيفة

-شوق سالم عبدربه الكربي

طالبات
علم االحياء

نوره علي بن صالح الشحيتانايمان جمعان عبدالله الغامدي

-فاطمه صالح بن فتيني خميس

طالبات

علم االحياء الدقيقة
رجاء بنت احمد بن مصطفى الصريوفيامجاد بنت خالد بن سعيد الحفيان الشهراني

روان عبدالهادي بن مرزوق ال نادرأروى بنت محمد بن عبدالكريم القرني

ساره بنت مهدي بن سعيد ابومدينيأريج منصور بن محمد العتيبي
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

علم االحياء الدقيقة

لطيفه بنت عقيل بن مسعد المطيريسمر سعد مسفر النعيمي

منيرة عكشان محمد العتيبيشروق عكشان محمد العتيبي

نجود عمر صالح بلحمرفاطمه بنت حسن بن محمد آل موسى

نوف مساعد بن عبدالله النفيسيفاطمه فايز صالح الناصر

طالبات

علم الخلية واالحياء الجزيئية

ندى ناصر   قرقورروان علي بن جواد الشيخ

هنادي محمد عبدالله القرنيمريم بنت ناصر بن فهد الدوسري

-مريم خالد عبدالرزاق البطاح

طالبات
كيمياء عامة

رقيه بنت علي بن سعد الخالديدانه بنت جمعان بن محمد الزهراني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

اإلحصاء

شوق عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن بازجمانه حسين بن محمد الزهراني

غاده علي بن عبدالرحيم الحماديدانيه مهدي   نعسان

فاطمه احمد بن محمد العييدرحاب حسن عمران ابوحليقة

ميمونه يحيى بن حسين حمليروان ابراهيم بن يوسف الناصر

نرجس حبيب بن يوسف الزايرزهراء عبدالرزاق بن ابراهيم المنشاد

نور حبيب بن جعفر البوريزينب منصور بن عبدالله الثاني

نور عبدالغني مهدي غزويسلمى حامد خلف العنزي

هاجر علي حمد القحطانيسلمى سالم   المري

وديعه حسن عايش البحيريشهد حسين بن يحي اليامي

وفاء سعيد بن محمد الغامديشهد خالد شويل االسمري

طالبات

الرياضيات

في عايض فهد القحطانيأسماء عبدالله محيا العتيبي

ندى علي حسن الزقرتيبتول منصور بن حجي العطية

نعيمه عادل عبداللطيف النجديبشائر فيصل مبارك الذوادي

طالبات

الرياضيات التطبيقية

أمينه يحيى سالم الكعبياريج حسين بن جاسم الشايب

بدريه زياد بن خليف الرشيدياسراء ناصر بن عبدالله آل مرزوق

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الرياضيات التطبيقية

لمى غرم الله بن سعيد الغامديحوراء حبيب بن محمد آل جميع

ليلى محمد خليفه الرحيمذكرى احمد يحي حوباني

لينا حسن   الرجبرنا احمد محمد الشهري

مها صالح علي حمديزهره حسين بن علي الحماده

مئاب مهدي بن محمد الفرجزينب محسن بن حسين الشايب

ندي محمد خير   ابوالربساره محمد محمد الشهري

نهال الحميدي بن خالد المطيريغادة علي محمد العرف

نهى نايف بن هالل السحيميفاطمه أمين بن علي آل عبدالعال

هبه خالد   منصورفاطمه حسن بن حيدر الهاشم

هدى عبدالله بن عبدالله الصديفاطمه عيسى بن علي العلق

وديان محمد سعيد الجيزانيكوثر محمد بن احمد ال حمود

وضحى منصور بن نمشان الدوسريلجين وجيه بن جعفر المرهون

-مرام يوسف أحمد الحداد

طالبات

العلوم البيئية

ساره عبدالرحمن جعفر النهدياريج خالد بن عبدالله آل غزوي

سديم علي مطر العيسيالزهراء حسين بن احمد العوى

شريفه صالح بن محمد النعيميأبرار محمد بن جعفر الجراش

غدير عيسى بن علي النايمأروى راشد بن ابراهيم الحيدر

غيداء احمد بن خميس الزهرانيأروى عبدالله سعيد الغامدي

فاطمة محسن عيدروس الخليفيبتول سعيد بن حبيب الناصر

فاطمه راضي حسين البطاطبيان سعيد بن حسن آل داؤود

فاطمه محمد بن سلمان األسودحوراء مهدي بن علي العوازم

فاطمه ناصر بن حبيب غالبخزنه محمد بن عيد الجابر

ماسه مراد بن محمد بوجليعربى عبدالرحمن بن سعيد القحطاني

مريم راضي ابراهيم االحمدرقيه عباس عبدالله السوبادي

مريم علي بن محمد المباركرهف عبدالله مسفر سفالن

معصومه محفوظ بن علوي آل درويشريم علي علي الجوده

مها يحي صالح   الياميريناد فيصل دخيل المطيري

نوريه فيصل بن عبدالله العصفورزهراء جعفر بن احمد آل مسبح

هدايه محمدعلي بن عبدالمجيد الشيخ جعفرزينب احمد بن ناجي المسكين

والء محمد بن علي آل شيابزينب علي بن محمد الصادق

واليه علي بن جاسم العباديزينه امجد   خليل
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات
الفيزياء

ميمونه سعد بن محمد السعد العوادرزان خالد بن عبدالله آل سعيد

طالبات

الفيزياء الحاسوبية

مالك عبدالكريم بن ابراهيم الحليميساره محمد بن علي العميري

هديل شليويح بن حمدان المطيريلجين خالد عبدالعزيز الراضي

طالبات

الفيزياء الحيوية

زينب محمد بن منصور المحسناسراء عبدالفتاح بن عمران التيماوي

زينب محمد علي الحسيناسماء محمد يحيى الزهراني

زينب هاشم بن مهدي الشرفاالهنوف احمد علي آل مفرج

ساره طالب بن حسين المنهاليايمان سلمان بن علي الرمضان

شهد عطيه بن عبدالله الزهرانيأبرار عبدالله بن جواد السريج

عال محمد بن صالح الغامديآمنه عبدالرزاق بن علي المريضيف

فاطمة حسين بن علوي ابوالرحيآيه زكي بن رضي الساده

منار عبدالمجيد عبدالله آل مشيخصحنين     البالدي

منى مسفر محمد القحطانيحياة ياسر علي جبريل

ميار -   عصامروان عبدالله منير الجعيد

نعمة أحمد سلمان غزوانيزهراء علي بن محمد ابو قرين

طالبات

الكيمياء التطبيقية

تاجه على بن عبدالوهاب السعيدابتهاج عبدالله بن رويضان العتيبي

تارا صالح بن محمد الغامديابتهال سلمان بن تقي المنسف

تسنيم محمد حسن زيادةابرار احمد علي حكمي

تقى -   سالماناريج برهان   الخنشور

تقى حسن بن سرحان آل رضواناريج على بن حامد العنزي

ثروة فايز   العوبثانياسيل علي بخيت الزهراني

جمانه أحمد بن عبدالرحمن العاموديالعنود ابراهيم علي السالمه

جود مسعود غانم دابشامجاد عايض فهيد القحطاني

حبيبه اشرف   شعيبأروى ماجد ضيف  الله الحارثي

حصه مساعد ابن حمد الدعيلجأسماء الحميدي حمد الحربي

حنان علي حسن الدوسريأعياد عوض بن كرامه المهري

حنان محمد بن صالح المغربيأمنه سامي بن علي المهناء

حور سمير بن عبدالله آل درويشآمنه وهب بن حسن القطان

حوراء حسن بن علي آل مرهونبتول عبدالله بن رضي البيابي

حوراء محمد بن مكي آل حمزهبتول يحيى محمد آل بخيت

حوريه علي بن حسن رضوانبثينه سفر عوض القحطاني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الكيمياء التطبيقية

خلود محمد بن علي عففيبثينه عبدالرحمن عقيل العقيل

دانه خالد بن عبدالله اليمانيبنان عايد بن مطلق الغامدي

ساره خالد بن عنبر مباركدانه عمر احمد الغامدي

ساره راشد بن أحمد الناصردعاء ابراهيم صالح القطان

ساره عايد بن عزيز العنزيدعاء على بن حسن الصفواني

سديم مبارك بن سعد القحطانيدالل محمد بن سعود آل فطيح

شريفه بدر بن محمد القحطانيربى عبدالرحمن بن راشد العمرو

شعاع نايف محمد الهديرحمه هاشم بن علوي آل علوي

شوق خالد بن الفي الحربيرزان ثامر بن علي القريني

طيبة علي بن منصور آل ضاحىرهف حسن حسين القحطاني

طيف عبدالله بن ناصر ابوسروررهف مدخل جمعان المطيري

عاليه علي حماد الجلعودروان عطاالله داخل المطيري

غدير احمد بن محمد الناجمروان فهد مبارك النهيان

غدير صالح بن حسن البوريرؤى يوسف بن ناصر الفهد

غدير علي بن حسن العبدرب  النبيريان شبيب بادي الشمري

غدير علي بن حسن آل يوسفريم االدهم بن معزي الرشيدي

غفران حسين بن عيسى البوصالحريم علي بن محمد الموسى

فاطمة عبد الحكيم   عبد الرحيمريم مطلق بن مبارك العتيبي

فاطمه ابراهيم بن سعيد العياشريما حسن بن محمد القحطاني

فاطمه احمد بن حسين المباركريناد احمد بن محمد الزهراني

فاطمه ثابت بن حسن الكاظمزكيه صادق بن حسين الخضراوي

فاطمه عبداآلله بن سلمان آل مرزوقزهراء أحمود بن جابر حمود

فاطمه عبدالرحمن بن سعد الجوهرزهراء جاسم حسن العرب

فاطمه عبدالمجيد محمد العبادزهراء حبيب بن علي شويهين

فاطمه علي بن احمد آل مدنزهراء حسين صالح آل يوسف

فاطمه علي بن شاكر الجراشزهراء زكريا بن محمد آل مسلم

فاطمه علي بن عبدالله الصديرزهراء صالح بن أحمد آل كردوس

فاطمه فؤاد بن عبدالجبار الحمودزهراء غالب بن حمزه الوزان

فاطمه محفوظ بن جواد العلىزهراء محمد بن علي المشعل

فاطمه محمد   عبداللطيفزهراء ميثم بن علي الضامن

فاطمه مكي بن محمد آل سهويزينب حسين بن عبدالله المسلم

فاطمه هاني بن عبدالله الحمدانزينب حمزه بن عبدالله الهاشم

فتون فالح بن عيد المطيريزينب يوسف بن منصور النخالوي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الكيمياء التطبيقية

فرح عادل بن عبدالله السحيمساره حسين بن هادي آل عباس

في عبدالمحسن عبداللطيف البالليساره خالد بن عبدالكريم العمير

ناريمان احمد جمعه الدوسريكادي يوسف بن عبدالله المفيد

نجد عبدالله محمد الحسينكوثر عباس بن هاشم الفلفل

نرجس على بن مبارك آل مبارككوثر علي بن حسن آل عفيريت

نور وجيه بن عبدالجليل الرميحلجين خليل ابراهيم عسيري

نوره أسعد بن أحمد الرماحلطيفه سالم بن احمد المخيزيم

نوره توفيق بن محمد الفهيدلطيفه سعد بن محمد العيسى

نوره سعد بن عبدالرزاق الصاهودلمى مشاري عبدالله القحطاني

نوره عبداللطيف بن عبدالله السقوفىلميس سلمان بن عيسى الدبيسي

نوره علي محمد الشهريلوجين محمد بن أحمد القحطاني

هبه حسين بن علي آل درويشليلى نزار بن محمد النحوي

هبه موسى حجي المطاوعهمروه عمر   العمر

هديل رشيد بن عامر الصيعريمريم احمد بن احمد الناصر

هياء مبارك حمود الهدالءمريم اسماعيل بن منصور السيهاتي

وجدان رياض بن علي الصالحمريم عيسى بن احمد آل سالم

وجود عبدالعزيز عبدالله الغامديمريم نبيل بن شكر الدحيم

وجود علي بن حسين المباركمعصومه سعيد بن حسن شهاب

ورود عبدالله بن صالح الرشيديمعصومه عبدالعظيم حسن آل سالم

وضحى سعد طامي العتيبيمنى صادق سلمان السلمان

وفاء عبدالله بن حسن الحريريميساء حسين بن صالح الصقر

-نادين راضي بن علي البحراني

طالبات

المادة الكثيفة

هند نوار بن براهيم الغربيشهد عبدالفتاح بن عقال الزهراني

-فاطمه حسن بن صالح آل خليف

طالبات

علم االحياء الدقيقة

أمل منصور بن علي أل سلمهاروى هادي شبر القالف

آمنه خالد عيسى الدوسرياسماء سعد بن صقر السبيعي

بتول صالح بن علوي ال طويلبامل محسن بن جابر ال بحري

بتول فهد بن يحي ال الحارثامل هاشم بن عقيل النخلي

بتول ماهر بن جاسم ال سوادانفال عمر بن أحمد العيسى

بثينه حسين بن عبدالله الكابهانوار فايز سعود العتيبي

بدور عادل خليفه محمدأثير ابراهيم بن محمد الحمود

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

علم االحياء الدقيقة

بيان خالد   باكيرأثير فوزي بن عبدالعزيز المظفر

تقى ناجي بن احمد العبدرب  الرضاأمل مصطفى بن محمد تركستاني

شيماء فيصل بن هزاع العنزيجنات عبدالعزيز بن راضي الفهيد

شيماء هالل حسين   الكثيريحور هاشم بن علوي القديحي

صفا حبيب بن علي أبوعتابهحوراء احمد بن محمد الناصر

ضوى عبدالله بن صالح القحطانيحوراء عبدالله بن محمد آل سيف

طاهرة حسين بن سعيد الخميسحوراء هاني بن محمد آل غزوي

غدير حسن محمد آل ابراهيمدانا عبدالعزيز جواد الحسن

غدير محمد بن علي آل درويشدانيه رائد   عنبوس

غزيل عبدالرحمن بن مبارك الدوسريرحمه حسين بن محمد آل عمار

فاطمة ابراهيم بن سلمان آل سليمانرزان محمد بن سعد العمري

فاطمة زكي بن عبدالله الميالدرغد جمعان بن صالح الزهراني

فاطمة نبيل بن احمد العبودرغد عباس بن تركي الدهان

فاطمه احمد بن عبدالله ال راشدرغد محمد سعيد الشهري

فاطمه جاسم بن محمد الرشيدرناد احمد محمد القرني

فاطمه زكريا بن علي الصفرانرهام حسين سعيد الزهراني

فاطمه عبدالعزيز بن عبدالله السهيميروان حبيب احمد الجمعان

فاطمه عبدالله بن محمد قيسيريناد ابراهيم بن سعيد بن عتمه

فاطمه محمد بن علي آل ناصرريوف غانم بن سعيد القحطاني

فداء عبدالله بن علي الجبيليزهراء أحمد معتوق آل نصفان

فداء محمد بن حسن السباعزهراء جمال بن حبيب سكروه

فنار توفيق بن عبدالله حنفيشزهراء عبدالله بن حسين الشخل

مرام حبيب جواد التريكيزهراء عثمان بن ابراهيم العسكري

مريم ابراهيم على حداديزينب حسين بن عبدالعلى مريبط

مريم جواد محمد العبداللهزينب عبدالواحد بن علي البحراني

مريم حسن بن علي الصفارزينب ناصر بن سلمان آل قرين

مريم صالح بن عيسى الحنوطساجدة صالح بن مهدي آل مرار

مريم عبدالخالق بن عبدالله الغامديساره احمد دخيل الشاللي

مريم علي بن رضي آل وهيبساره عبدالغني بن علي البحراني

مريم عيسى بن سلمان الجنبيساره عماد بن محمد االمير

مريم محمد بن هاشم العلىسجود عقيل بن علي العقيلي

مقام ابراهيم بن حبالن الصلبوخسمر عثمان بن محمد الزهراني

مالك محمد بن سعيد الصحافسمر علي بن عبدالرحيم الحمادي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

علم االحياء الدقيقة

موضي خالد رصد العجميشهد سلطان ناصر الدوسري

نجاة جعفر عثمان سراجشهد مسفر عوض المالكي

هاجر علي بن صالح بالعبيدنجود سعد محمد الحلحلى

هتون فهاد محمد العتيبينجود فهيد بن منيس القحطاني

هدايه محمد بن حبيب المباركندى -   حسين

هديل بخيت بن محمد ال حمظهندى فهد حسن العصيمي

هياء محمد بن ابراهيم الدوسرينور خالد بن احمد النابود

وجدان عبدالله بن غازي الزهرانينور علي بن سلمان الزاكي

وجدان عبدالله محمد الزحوفينور منصور بن زامل الشمري

وجدان عوض بن مجري المخلفىنورا أحمد بن علي الخاطر

وضحى فيصل بن مهنا الحميداننوران خالد بن عبيد الرفيعي

يقين طاهر بن محمد امسيبيحنورة ابراهيم بن علي العوده

-نوره عوظه عبدالله الشهراني

طالبات

علم الخلية واألحياء الجزيئية

رحاب جبريل علي جندلياسراء موسى بن حسن البن صالح

ريم عادل بن ابراهيم العمراالء حامد اسماعيل الجهني

فاطمه عبدالله بن حسن آل ضاحيأبتهال سعود علي بن عريج

نور عبداللطيف بن حسين الحسينآالء زهير بن منصور سهو

فاطمة علوان خليل بابليبشاير عبدالعزيز عبدرب  الرسول الصالح

طالبات
كيمياء عامة

-هناء علي سيف أحمد

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

اإلحصاء

غصون عبدالرحمن عبدالله القحطانيازهار عبدالمنعم بن طاهر القريني

فاطمه سامي سلمان بوصالحروان خالد بن عبدالله الزاهر

منال موسى بن احمد الموسىسالمه سعيد علي القحطاني

-سميه صالح بن خالد محروس

طالبات
الرياضيات التطبيقية

ساره سالم  الكافبسمه خالد سعيد شيخان

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

الرياضيات التطبيقية

فاطمه جبر بن سعود العبدالعالجنه جعفر بن علي باقر

-رهف علي احمد الغامدي

طالبات

العلوم البيئية

ريم صالح بن يوسف السماعيلأسماء علي بن حسين القحطاني

سكينه هاني بن عبدالمحسن الصفوانأسماء ماهر بن عبدالله المحمدي

فاطمه عيسى بن حسن السيهاتيأمنه صالح بن احمد فاضل

ندى عبدالرحمن بن محمد العنقريجيالنة محمد _ رضوان

هند سعود ناصر القحطانيحنين عبدالله محمد عسيري

وجدان احمد بن صالح السالمرغد عادل بن محمد درباح

طالبات

الفيزياء الحاسوبية

كوثر هاشم بن حسين الحريريأسرار محمد صالح الصيعري

لطيفه سعيد بن عبدالستار العوهليبتول جعفر بن احمد آل مسبح

مريم محمد بن حسن السنونهروان محمد بن عبدالله الخليفه

منار محمد منير الدوسريزهراء عثمان بن ابراهيم آل سلمان

هيا مهنا بن حمد الحمدشام ياسر بن ناصر العثمان

والء سعد عبدالرحمن الشهرانيشذا عثمان عبدالله الغامدي

-صفا فؤاد بن محمد الخليفه

طالبات

الفيزياء الحيوية

شهد فايز عبدااليوب قريشياسيل عماد بن ابراهيم الجيعان

نوره عادل بن عبدالمحسن الدينزينه مبارك بن علي آل سويد

-ساره محمد سعيد القحطاني

طالبات

الكيمياء التطبيقية

ريم ناصر عبدالله الغليقهاحالم عبدربه ضيف  الله المالكي

ريما عائض بن محمد القحطانيالجوهرة مساعد اسماعيل العتيبي

ريما عبدالرحمن بن عبدالله الثميرياميره صبحي   اسماعيل

سارة محمد علي القحطانيايمان عبدالمحسن بن محمد البحراني

شوق خازم حمود الشهريأصاله عبدالرحمن بن حسين ال ضاعن

شوق عبدالناصر غرم الغامديآالء محمد بن حسين آل ابراهيم

شوق فايز بن نايف الشمريبشاير محمد بن احمد آل كرم

شيماء عبدالله بن مبارك الدنينيحليمه ابراهيم حسين عواجي

غدير معيض بن علي آل جبرانحوراء ابراهيم بن احمد الدهان

غيداء احمد بن عمر بغلفخديجه محمد بن علي البدر
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

الكيمياء التطبيقية
لمياء عيد شريده الشمريدانه ماجد بن حسين القحطاني

ماريه على عبدالله طالبدالل علي بن عبدالله المهري

مريم احمد بن عبدالله بزرونرانيا عبدالله حسن بالبيد

نعيمه كامل بن احمد العسيفروابي حجاب بن عبدالله القناع

-ريانة فؤاد شهاب العميري

طالبات

الكيمياء التطبيقية

والء احمد على قبيسىنوره حسن بن سلمان كعبي

والء منير بن ماجد الحواجنوره عبدالكريم بن حسين النمر

يقين حسين بن حسن آل عبيدانهند محمد بن عبدالله السرحاني

طالبات

علم االحياء الدقيقة

سارة عبدالرحيم سعيد جابرجمانه راضي بن يوسف الحماده

كوثر احمد بن محمد المحمدعليخديجه عبدالعزيز بن عيسى آل ربح

نوره موسى علي بكريذكرى ناصر بن عبدالله الصقور

وديان فهد عبدالرحمن الشمريزينب عبدالعزيز بن عبدالكريم الغضبان

طالبات
علم الخلية واالحياء الجزيئية

رغد اكرام مختار مختارأميمه حبيب بن أحمد خياط
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ــوم  ــة العل ــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كلي بي
ــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ والدراســات اإلنســانية بالجبيــل للع

 

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

صعوبات تعلم

وفاء بنت ضاري الشمريسماهر بنت علي البيشي

منال  بنت احمد الزهرانيريم  بنت جابر دوشي

منال بنت راشد القحطانيروان بنت سعيد القحطاني

جوزاء بنت حمود المطيريوفاء بنت حماد ابوشامة

ريهام بنت سعد اليحياأسماء بنت غالي الصبحي

-وعد بنت عبدالله العواد

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

صعوبات تعلم

منيرة بنت محمد الدوسريرشا بنت هاشم العلياني

ياسمين بنت سعيد الزهرانياثير بنت مطلق العتيبي

شوق بنت إسحاق العارضيتهاني بنت غازي الشمري

-ريم بنت محمد الشمري

مناهج وطرق تدريس
دالل بنت سعيد الزهرانيشروق بنت محمد المطيري

بدور بنت ثاني الشمري
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خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

الحاسب اآللي

شهد محمد عبدالله الشكرهجنا علي بن احمد الغامدي

صفيه حمود بخيت المطيريحسينه سعيد محمد الغامدي

غدير عثمان بن عائش السبيعيحصه محمد علي المطرفي

غدير علي غرم الله الزهرانيدانه بنت رضا بن ناصر آل شطي

فاطمه بنت عبدالله بن محمد الحجيروان بنت ظافر بن سفر القحطاني

فاطمه علي بن مبارك البوعينينروان يحي بن عثمان الزهراني

فيء بنت مسفر بن عبدالله القحطانيزكيه هاشم بن علوي القصاب

كوثر حسن بن جعفر آل صويلحزهراء حسن ابراهيم القروص

مريم بنت احمد بن حمد عتينزينب عادل بن جواد الغالم

مريم مبارك بن فضل الخاطر البوعينينساره بنت سعيد بن محمد الشهري

منار مفلح بن طعيس الشمريشذا علي سعيد آل مفرح

هند بنت فهيد بن فاهد الفريعني السبيعيشروق محمد احمد آل امعيد

-شروق مسفر فرحه الغامدي

طالبات

الرياضيات

زينب امين بن عبدالله آل اميناثير محمد بن عقل الشمري

زينب بنت محمد بن هالل آل احمدأمل صالح بن سعيد الزهراني

زينب حسين بن علوي الجراشجواهر بنت علي بن ابداح الخالدي

سارة ميشار بن حسين ال ساريحوراء بنت ابراهيم بن علي المعيبد

شهد محمد بن عبدالرحمن الدامغرغد أسامة محمد الغانمي

نداء نزار بن حمزه الماجدرهام بنت حسن بن حربان الحريصي

ندى بنت سالم بن عبدالله الشهريروان عبدالله عبدالعزيز المطيري

نور بنت صالح بن علي العودهريم مسعود دايس القحطاني

نوف احمد حسين دواريزكيه هاني بن عبدالله ابوالسعود

طالبات

الفيزياء

رندا سعود فهد المهوسأبرار راشد بن ماجد القحطاني

زهراء محمد عيسى المرزوقبتول علي بن سعد آل ساري

ساره محمد بن علي زبانيجواهر خالد بن ابراهيم العمر

شيماء عبدالله بن منيف القحطانيحصه سامح بن علي المطيري

فاطمه احمد بن شار الهيليحوراء حبيب بن عبدالله الشيخ يوسف

فاطمه جابر بن عيسى بوصالحدعاء يوسف عبدالله المضوي

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

الفيزياء

نور بنت علي بن حبيب الدبيسيفاطمه علي بن مكي بن موسى

نوف بنت مبروك بن سعد الحارثيلجين عبدالله بن خالد الضويان

والء منور بن جبرين المطيريمنار فهاد بن مسفر القحطاني

طالبات

اللغة اإلنجليزية

زينب عبدالله بن محمد المعتوقاطالل سعود   آل فهيد

ساره بنت صالح بن عقل الخالديالبتول سعيد بن منيس الشهراني

ساره سعود بن سعد العميالرهف معجب ماجد الدوسري

سميه سعد علي الرميحاميمه بنت عبدالله بن مسلم الطاق

شهد بنت عبدالله بن حسن الزهرانيأروى محمد بن الحميدي الرشيدي

شهد مبارك بن فالح القحطانيأمجاد بنت سعيد بن عبدالله القحطاني

شهد مبارك علي االكلبيأمل ماجد جمعان الشمراني

طيف خالد بن علي الغامديأنوار موسى جزاع البلوي

غدي مفلح بن تركي البيشيخوله وهب بن طاهر القريني

غيداء بنت سلمان بن سعيد الياميرزان بنت ضيف  الله بن جمعان الغامدي

غيداء ناصر بن حسين آل حميدرزان سعيد بن محمد الشهري

فاطمة منصور محمد الخاطر البوعنينرغد بسام يوسف المأل

فاطمه جميل عبدرب  الرسول البقشيرغد محمد سعيد باحاذق

فاطمه كمال بن محمد الهاشمرقية بنت حسين بن كاظم آل مطر

موضي عبدالله سليمان التويجريرنى فايز ناصر الناشري

ندى سعيد عبدالله القحطانيرهف بنت فهد بن غازي المقاطي العتيبي

نور قعدان بن عبدالرحمن العتيبيروابي بنت فائز بن علي الشهري

هياء مسعود بن مبارك الدوسريروان عبدالخالق بن سفر الغامدي

وصايف علي بن خلف الخالديريم هالل بن عبدالله الغامدي

وضحى ناصر بن سلطان الصفراءزينب بنت عبدالخالق بن احمد السبع

وعد احمد بن سعد ناجيزينب بنت عبدالله بن حسن آل غانم

-زينب بنت محمدجواد بن عبدالله أبو شاهين

طالبات

رياض األطفال

بيان يحي بن علي عريشياسراء بنت عادل بن ابراهيم الرويجح

حنان سعيد بن علي الجبيليأسماء أسعد عبدالحافظ الشطب

دالل يحي هادي حكميبتول صالح بن سعيد آل نصيف
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

رياض األطفال

مريم سعيد عوضه الشهرانيرقيه راشد بن صالح الشايع

منار عادل مبارك ال بوعينينروضه موسى بن محمد كعبي

هاجر محمد سالم باللحارثشهد محمد عبدالله المقدي

هاله بنت علي بن مهدي الدوسريلطيفه سعود بن علي السعيد

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الحاسب اآللي

منار علي   الشهرانيخديجة فهد عبدالله المبارك

هدى هدمول بن وادي الشمريخلود مسفر محمد البيشي

هند مذكر بن عويد الهاجريسارة فهد نافع الحازمي

يمام يوسف احمد الدريويشسكينه حسين بن علي امسلم

صباح علي مصلح الشمراني

طالبات

الرياضيات

غدير عبدرب  الحسين آل فردانأرين مستور محمد القحطاني

فرح محمد بن سلمان المسلمأماني مصطفى بن عبدالله الناصر

منال حسن بن محمد المالكيحنان عوض بن حسين العسيري

هيا راشد بن محمد القناصحوراء عبدالله   الرقيه

وعد خالد بن غازي الحربيرزان احمد بن عبدالمؤمن الهوسه

يارا زائد محمد القحطانيساره ميرزا بن جواد المرهون

-سجا سعود بن مناور الرشيدي

طالبات

الفيزياء

مريم عبدالله بن عبدالرحمن الحسنالبندري سعود محمد القحطاني

مريم فايز صالح الناصرأسماء عبدالله حمدان الشهري

منيره فهد محمد الدوسرىروان سعيد بن عبدالله الزهراني

ميسم سعيد بن علي العليانيروان عبدالله بن سعد آل ضباح

نعيمه سلمان بن حسن العوازمشوق عبدالله فهد الدوسري

نوره عمر بن عيسى السعيدشيماء يحي علي القحطاني

وسيمه سالم بن نصيب المنهاليفاطمه يونس بن تركي القصار

طالبات
اللغة اإلنجليزية

بيان علي بن حسن البشراويامجاد متعب حسن الحربي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

اللغة اإلنجليزية
عواطف مطر بن مسعود الياميبيان علي بن حسن البشراوي

فاطمه حيدر بن هاشم المزارعجنى زهير بن علي آل جعفر

مريم عيسى بن عقأل العقألحميده عباس بن علي الغريافي

نوره فؤاد بن عبدالعزيز المدينيرهام محمد بن عوض آل قريوي

نوره محمد ظافر القرنيزهراء نادر بن محمد آل تنبل

نوف عبدالرحمن علي حداديزينب عبدالرحيم بن محمد آل حمود

نوف يوسف صالح الشريويساره احمد بن بركات الزهراني

وجدان خلف معيض الحربيعهود خلف بن عويد العنزى

طالبات

اللغة اإلنجليزية والترجمة

سالمه حسين بن عبدالله اليمانيالعنود بدر مرزوق العتيبي

سهيله نبيل محمد الصادقأريج صالح بن حامد العنزي

عفاف علي احمد الفيفيخلود سعود ضيدان الدوسري

لوجين حمد بن مدشل ال الحارثرقيه فيصل بن سعد المليحي

ندى محمود بن عبدالرحمن المحمودرهف عبدالعزيز حسن البعيجان

وصايف محمد بن علي البوعينينريم سعود بن ابراهيم الشريف

طالبات

رياض األطفال

آمنه حسن بن علي الهاشمابتسام محمد بن عبدالعزيز الهبوب

آمنه سعد بن علي الشمرانياريام محمد بن علي آل مهيد

بتول صادق بن رضي الخضراوياسماء ابراهيم بن سالم البوعينين

بدور محمد بن مصلف الهاجرياسماء محمد بن منصور البوعينين

تهاني محمود بن محمد المفلحياشجان محمد بن علي السنين

ثريا علي بن حمد الكبيسىافنان عبدالله بن محمد الشمراني

جمانه طالل صالح القايدىافنان محمد بن سعد الزهراني

جود حاتم بن سعيد الغامديالبندري سعد بن محمد القرني

جود علي احمد العواميالعنود فراج معدي السبيعي

حصه عبدالعزيز بن ناصر الناصراميره مطلق بن ماجد العتيبي

حنين سعد ابن مفلح الشهرانيأثير أحمد منصور القحطاني

دانه وليد بن ابراهيم الحباشأسرار خالد ابن مسعود الغامدي

دعاء صالح جعفر النخليأسيل علي بن محمد القحطاني

ديمه عادل بن علي الجحانأمجاد ناصر بن علي المري

ربى احمد بن عبدالعزيز القعيمزأميره محسن بن راشد المري

ربى جبران بن احمد قحلأنفال هاني بن ابراهيم الشويش

رزان سالم عبدالله باوزيرأنوار خالد بن عبدالله الدوالب
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

رياض األطفال

سناء ممدوح بن سعود رشيديرزان عبدالرحمن بن سعد القرني

سهام حسن بن حربان الحريصيرزان فهد بن بطي الخالدي

شاهه عزام بن حمد الخالديرزان محمد بن حسن أل قرنان

شذى علي بن سعيد الغامديرسما جابر بن مبارك المري

شذى فهد عبدالله العتيبيرغد دخيل عبدالعزيز الناجم

شريفه سعد بن سالم العيدرغد سعدون بن تركي الزعبي

شريفه سلمان بن فرحان الخالديرغد منصور بركي الثبيتي

شعاع علي بن يوسف الصقررنيم محمد بن علي الغامدي

شموخ صالح بن محمد الشمرانيرهف خالد احمد الغامدي

شهد سعيد بن عبدالله الشنهرهف دبيان بن عبدالله الدبيان

شهد صالح بن محمد العبدالكريمرهف سعد بن سالم الهاجري

شهد عبدالعزيز بن ناصر الشهريرهف عبدالرحمن عبدالله آل حمد

شهد علي بن دغيثر الزهرانيرهف عبدالله بن عطيه الزهراني

شهد محمد بن مفلح الدوسريرهف فالح بن محمد القحطاني

شهد معجب بن محمد القحطانيرهف مساعد حامد الرشيدي

شهد نازل محمد العمريروان حمد بن محمد الرحيمان

شوق جمعان بن محمد الزهرانيروان رافع بن عبدالله القرني

شوق حميدان بن مرزوق الحربيروان فايز بن يوسف الزريق

شوق عبدالهادي علي القحطانيروان محمد صالح الغامدي

شيخه تركي علي الخالديروان مسفر بن سفير الشمراني

شيخه ظافر بن علي الشهريريم مرضي بن مبارك الهاجري

ضحى سعد بن راشد الخالديريما سعد احمد السبيعي

طيف فالح بن فالح القحطانيزينب احمد علي ابوعتابه

عقيله محمد بن حسن آل عيدسارا فضل ابن علي البوعينين

عهود محمد بن فاضل الدوسريساره حسن محمد العوامي

عواطف عايض هذلي الشمرانيساره سعيد بن سالم المري

غاده خليل بن محمد البلويساره عبدالله حسن القحطاني

غاده عوده خليل العنزيساره عناد معيي الشمري

غدير خلف بن عواد الشمريساره نعير بن راشد الهاجري

غرام محمد بن مطر العنزيسباء سعد محمد زندان

فاطمه خليفه بن عبدالحي العبدالحيسحاب مساعد بن سلمان الخالدي

فاطمه عبدالله بن أحمد الغاويسديم عبداالله مبارك الدوسري

فاطمه عبدالله بن فضل الدوسريسماح سعد بن مسفر الخثعمي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

رياض األطفال

مي سعيد متعب الهاجريفاطمه عبدالله علي الشمراني

ناديه محمد بن سالم العمريفاطمه علي بن عبدالله باليل

نجود مطلق بن مجاد القحطانيفاطمه مبارك بن عبدالعزيز العبدالقادر

ندى علي بن محمد الزهرانيفتون سليمان عايد العنزي

نشميه هدمول بن وادي الشمريفرح يحي بن عثمان الزهراني

نهى ابراهيم بن عبدالعزيز الحسنفرح يوسف عبدالعزيز الجندل

نوال ناصر بن عبيد الهاجريكوثر صويلح بن مزيد الرشيدي

نوران سعيد بن سالم الغامديلجين حسان بن صالح الردادي

نوره خالد بن شديد الخالديلجين سلمان ابراهيم بودريس

نوره سعود بن عبدالله الدوسريلمياء خالد عايد الشمري

نوره عبدالعزيز محمد الغرافيلمياء عبدالعزيز بن عبدالله المترك

نوره فالح بن عبدالله السبيعيلوجين محمد بن علي الشهري

نوف علي بن سعيد العمريمرام عبدالله بن سعد القثامي

نوير عايض عبدالله النتيفاتمرام محمد بن علي الغامدي

هاله محمد بن علي كعبيمرام هادي بن علي ال الضبعي

هياء سعيد بن سالم الهاجريمريم راشد بن علي الخاطر

هياء شجاع بن محمد القحطانيمريم سعد بن سلمان البوحسون

هياء عبداللطيف بن عبدالله العوادمريم متعب بن الحميدي العنزي

وجدان معيض بن علي القحطانيمسك أحمد صالح آل بشري

ود محمد بن عبدالله الياميمنى محمد بن ابداح الخالدي

وديان ثاني بن قنوف الحربيمنى موسى بن عبدالله الدبيان

وديان حسين بن عقل الخالديمنيره سعيد بن محمد الشهري

وضحى جمعان بن عبدالله القحطانيمها نايف راقي العتيبي

وضحى نايف عبيد العتيبيموضي سعيد بن حسين آل سفران

وعد علي بن مسعود األسمريموضي محمد بن ثواب الشهري
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات
الحاسب اآللي

-رباب ناصر بن حسن الحاجي

طالبات

الرياضيات

زينب محمد بن عبدالله الزبيلامل علي مخلف الشمري

شذى عوده بن صالح العنزىأمل حمدان بن سعيد الغامدي

نجود سفر عوض القحطانيرفعه محمد بن علي بالحارث

نوال مساعد بن علي الحربيروان ماجد بن يوسف الجامع

طالبات
الفيزياء

هبه ابراهيم بن عبدالله المغسلبتول يوسف بن بخات الزهراني

طالبات

اللغة اإلنجليزية

حنان سلطان بن عايض آل منيعالجازي علي بن هادي الوعله

رنيم فهد عبدالله عبداللهانهار سالم ضبعان الشمري

عهود ظافر سفر المزارقهايمان بنت حسن بن علي احليل

ندى ابراهيم صالح الحسينبشرى فهد   الخشيم

طالبات

اللغة اإلنجليزية والترجمة

غيداء عبدالله بن ناجي اليامياثير أحمد لطيف الشمري

غيوض سباع بن سحيم الخالدياسماء فهد بن شاهين البوعنين

فاطمه حسن بن محمد القرنيامجاد مهدي بن عوض آل كزمان

فاطمه عايض بن محمد القحطانيانفال محسن بن علي القرني

فاطمه عبدالعزيز بن محمد الحليوحنين ياسر ابراهيم الشاوي

فرحه فهد بن محمد آل بوعينيندانه فضل بن عبدالله البوعينين

في خالد بن مسير الشمريدالل مدلول سعود الشمري

في خالد نهار الشمريدينا سعيد بن محمد الغامدي

لجين خالد بن علي البوعينينرزان صالح بن عبدالله الهزيع

مثايل عادل ابراهيم الشمريريم سعيد بن علي آل فاضل

مريم جاسم بن مبارك البوعينينريم عوضه ابن محمد السلولي

منار احمد بن حسن البوعينينساره عبدالرزاق بن محمد الغامدي

نعمه سعيد بن حسين آل سفرانسجى ناصر بن فاضل الغامدي

نورة ماجد بن محمد البصريسديم خالد مطلق القحطاني

نوره مساعد بن ضيف  الله المطيريسهام خلف بن غصاب الدوسري

هديل عبدالعزيز بن عواد الجهنيغاده خالد بن عبدالله العتيبي

يارا حمود بن سعود العنزيغدير فرحان بن فضي الرشيدي

-غيداء شايع بن جمل القحطاني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

رياض األطفال

رقيه جعفر بن رضي آل خواهرآسيه عبدالله حسين اليامي

سكينه احمد بن عبدالله آل سيابجميله علي بن راشد المري

شذى علي بن حسن المرزوقحنين عبدالمحسن بن سعيد الغامدي

شوق زيد بن عباس الشمريدانه محمد بن عبدالله النافع

منى اسامه بن احمد الدوسريرانيا نبيل سليمان الدريويش

نورة حامد أحمد الغامديرزان عبدالرحمن بن سعيد الغامدي
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة اآلداب 
للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الدكتوراه
الدراسات اإلسالمية

إيمان بنت عبدالعزيز الغامديتهاني بنت صالح اليوسف

الماجستير

الدراسات اإلسالمية
-ريما بنت عبدالعزيز المعقل

اللغة العربية
منى بنت محمد الخضيريوضحى بنت ناصر الحربي

صالحه بنت صالح السهيميهيا بنت كليفيخ الهاجري

اللغة اإلنجليزية
-حنان بنت أحمد آل عقيل

التاريخ
-أسماء بنت خالد سلمان

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الدكتوراه

الدراسات اإلسالمية

أروى بنت عبد العزيز  المرداسنوال بنت محمد  الدوسري

اللغة العربية
-سعيد بن سالم  الزهراني

الماجستير

الدراسات اإلسالمية
-كوثر  محمد  النجار

اللغة العربية
مزنه بنت محمد الدوسريأنوار بنت محمد  الظفيري
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خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

اآلثار والسياحة

مشاعل عبدالعزيز فهد الدعيجحصه فهد ناصر التريكي

مالك علي عبدالله العليانيحمده احمد عيسى الخميس

منى كفاح بن راشد العوهلىرهف عبدالله بن تركي الهاجري

نور عبدالرحمن بن بكر بامسعودفرح عوض بن احمد الغامدي

هديل بنت يوسف بن محمد المأللمى محمد حسن الشهري

وسن سمير عبدالمحسن الجيعانمرام فيصل بن حبيب المطيري

-مروه احمد بن عبدالله المضحى

طالبات

التاريخ

سديم ناصر عبدالله القحطانيابتسام حسن بن يحى شراحيلي

سميه سداح عازب االحمرياسماء محمد بن جمعان الشمراني

طيف بنت تركي بن مشعان المطيريالعنود عبدالله سعد السبيعي

غاده هشام بن احمد الخطيبأريج بنت سعد بن علي الشهري

فاطمة بنت عبدالله بن خليفه العليانآمنه مسفر علي األكلبي

مروه فياض بن عبدالله العجميرزان بن عبدالله بن سالم الغامدي

منى بخيت بن مبارك الدوسريرهف سيف بن عبدالهادي الهاجري

نداء عوظه بن احمد الزهرانيرهف فيصل واسم القحطاني

نوره ظافر بن عبدالله القحطانيروان شعيل بن مدعث السهلي

نوره محمد بن مهدي آل دريسريم سعيد علي المهيني

هدى صالح سالم المهناءريم فيصل واسم القحطاني

وجدان فهيد حرفش العجميريم مبارك بن عبدالمجيد المبارك

وضحى بنت هادي بن محمد الدوسريساره عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعه

طالبات

التاريخ العام

ساره هزاع مناحي السبيعيأماني سعيد عبدالله الشهري

صيته عدنان احمد السبيعيآيات ابراهيم بن سلمان ال اعبيد

لمياء حمزه بن محمد الشهرىبشرى ناصر بن احمد الزهراني

مها رخوان فهاد العجميدالل محمد مرشد السليطين

نورة بنت علي بن ظافر القحطانيروابي فهد بن محمد القحطاني

نوره خالد علي الخالديريحانه علي بن عبدالمحسن المنصور

طالبات
الجغرافيا ونظم المعلومات

الحسناء محمد عبدالله دبيسىافنان سامي طالب بامردوف

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

الجغرافيا ونظم المعلومات

سمر ابراهيم بن علي القحطانيافنان سامي طالب بامردوف

شهد جزاء بن خثالن الشمريالحسناء محمد عبدالله دبيسى

شهد محمد بن موسى الزهرانيالهنوف عادل بن عوده العوهلي

شهد ناصر محمد آل عامرايثار شاكر بن احمد المدن

شيخه الحميدي بن حمد المطيريأسماء علي بن عبده الكيادي

فاطمه طالل حسين العطاسأصايل بنت ناصر بن حسن فقيهي

فاطمه عبدالله بن يوسف ابخيتأصايل فيصل بن عبدالرحمن العارضي

مريم احمد ابن مبارك البوعينينأمجاد بنت محمد بن عوض الشهري

مريم محمد احمد مكرميأمجاد عمار بن مبارك الدوسري

منيره فالح بن فوزان الشمريأميره سلطان صالح السلطان

نوره جارالله حسين آل فاضلأميره علي بن مشرف الشهري

نوره خالد بن ناصر الياميبشاير حمد سعد الزعبي

هند بندر مقعد العتيبيحصه بنت عبدالله بن محمد العتيق

ود حمد عبدالرحمن المعيبدرزان محمد سعيد القحطاني

وداد وائل بن ابراهيم بو غرارهرزان مهدي بن حسين الفرواني

وسام محمد بن مهدي بيلحرنا مانع زمال ال منصور

-ساره معيض بن محمد القحطاني

طالبات

الخدمة االجتماعية

ريم فراج محمد المطيريبدور يوسف بن رضيمان الحربي

نوره عبدالكريم معجب العجالينريم سالم محمد باطرفى

طالبات

الدراسات اإلسالمية

عذاري محسن مشني الشمرانيالعنود بنت حسين بن محمد مخترش

فاطمه بنت محمد بن عبدالواحد البتيريأميره ساير بن فهد المطيري

فضيله فؤاد شرهان الشرهانأميره سعيد محمد الزهراني

لطيفه طالل بن طوار الدوسريبيان بنت علي بن تركي المصلوخ

لولوه جمال بن يوسف الذواديجازي عبدالله بن على العمري

مريم شداد بن شديد الرشيدىديمه سعيد بن عبدالله الغامدي

مشاعل عبدالله فالح الشهرانيرغد بنت علي بن صالح الشهري

مشاعل محمد مستور الشهرانيرهف أحمد بن عبدالله العمري

نجد عبدالله بن مبارك الخلفانساره سعيد بن موسى الشهراني
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

الدراسات اإلسالمية

وجدان فهد كليفيخ الهاجرينجوى عبده عبدالله حمدي

-هاجر حمد محمد مجرشي

طالبات

الصحافة والنشر اإللكتروني

طيف بنت فهد بن سالم الخالديغرام ضيدان بن مطير الشمري

منار سعيد بن عثمان باشنيمنوره الفي سليمان الشمري

طالبات

العالقات العامة واإلعالن

ساره سالم محمد محروسروابي عوده عبدالله العوده

شهد بنت خالد بن حمد العنايشه الدوسريروان بدر بن طارش الحربي

نورة صالح عبدالله الجربوعريم عوض جديع المالكي

طالبات

اللغة اإلنجليزية

شهد محمد احمد عسيريامل محمد احمد باحبيل

شهد محمد عبدالله الحكمىايالف مبارك بن محمد العبداللطيف

شهد محمد عبدالله القحطانيأروى احمد بن عبدالله الزهراني

شوق صالح بن عبدالرحمن السنينأفنان عايد عبدالله الخشمان

شوق علي بن صالح النهديبدريه عبدالله فهد الهويمل

شوق فؤاد بن عبدالعزيز الهزيعدالل نبيل عبدالرحمن الفهيد

شيماء إبراهيم بن خميس المزروعيدماث سالم بن فهد الدوسري

فاطمه عادل بن محمد الخالديدينا محمد بن صالح الرشيد

فاطمه محمد بن عبدالله المتروكراويه عبدالله بن سعد ثقفان

فاطمه محمد بن عيسى المهنارغد بنت احمد بن سعيد الغامدي

فاطمه محمد سليمان البازعيرغد محمد احمد القحطاني

في سعيد عبدالله الزهرانيرقيه بنت خالد بن سامي زارع

مريم ابراهيم بن عبدالله الطويلرنا بنت محمد بن سعيد الزهراني

مشاعل بنت بني بن عوض الجعيدريوف عائش حسن السفياني

منيره محمد بن عبدالجبار معيديساره طالل سعد الغامدي

ندى محمود عشوان العنزيساره عيد محمد الرويلي

نوف مبارك سعود الجاراللهسلطانه فهد بن سعود الشويعر

هديل محمود بن محمد الغامديسلوى علي احمد الغامدي

هيفاء سلطان محمد الخالديشادن صالح مانع اليامي

وجود يوسف بن علي المعاتيقشروق عبدالله عوض األسمري

طالبات

اللغة العربية

أمجاد علي بن عطيه الزبيديالجوهره بنت علي بن مسلم العماني

بشرى دبيس بن حمد العتيبيالهام صالح عيدان الزهراني

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

اللغة العربية

غاده محمد منديل الزهرانيبيان عبدالله بن ناصر الشهري

غدير حسين احمد السنانجنان محمد بن علي ال محيف

غيداء مفلح فهد الدوسريجواهر خضران بن محمد النخالي

فاطمه بنت فاضل بن احمد العامريحوراء حيدر بن مصطفى الياسين

فائزه يحي محمد كعبيخلود محسن بن ابراهيم نهاري

فرح محمد يوسف الغليقهدانه سعود بن ابراهيم العامر

فضيله علي صالح العوهليدانه عبدالله جمعان السبيعي

فلوه هادي حمد القحطانيرسن محمد بن عيد العازمي

كوثر طاهر بن عبدالله اليحىرفال احمد بن سعود الصالح

ليلى حسين بن علي آل محمدعليروان بنت سعد بن سعيد االحمري

مرام جلوي بن حشيفان الحارثيروان دليل بن مناور الشمري

مريم محمد هادي هزازيريم ظافر بن احمد العلياني

مالك عائض بن عبدالله القرنيزهراء ابراهيم بن عبدالله الجيراني

منال بنت حسن بن راشد الفهريزهراء بنت محمد بن موسى آل سليس

مها سعد بن علي السبيعيزهراء جعفر بن علي الحريري

مها فهد بن عبدالله السبيعيزهراء يوسف سلمان العويشير

نجالء بنت مقعد بن صقر العتيبيزينب بنت عبدالغني بن عبدالكريم البناي

هناء احمد باشا القرشيزينب محمد بن معتوق العبادي

وتين غيثان بن عبدالله الخثعميسارا راشد عوض الرشيد

وجدان علي ناصر الهماميشماء سعود بن عزيز السبيعي

-عفراء مطر بادي العنزي

طالبات

المكتبات والمعلومات

فاطمه بنت سلمان بن علي آل غزويالجازي بنت علي بن مسعود القحطاني

فاطمه ظافر شنار الشهرانيأفنان جتيم بن محمد خرمي

لولوة رديني بن مبارك البوعينينحصه مشرف بن علي المشرف

مريم مساعد راشد المساعدحليمه حسين احمد العبدالوهاب

مالك بنت ظافر بن محمد الشهريحنين عبدالسالم ابراهيم الدواي

منيره بنت سالم بن ملوح الخالديرهف ابراهيم بن سعيد الداموك الغامدي

مها بنت على بن سالم المريسديم عبيد بن غزاي المطيري

ندى بنت عبدالله بن علي الغامديعبير عبدالغفار - ناجي

نوره علي بن حسين الحمدانغاده مفلح بن شعيب الشمري

-غدير عايض عبيدي القرني
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

علم االجتماع

ريحانه عقيل عبدالمجيد العيثانالعنود فايز بن حمدان السعدون

فاطمه طارق بن عبدالمحسن البقشيبدريه بنت سالم بن زايد الشمري

في حماد بن راجي الحربيدانيه علي سعيد الزهراني

في عبدالعزيز محمد الغامديروان حسن منيع القرني

طالبات

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

ساره سامي بن يحي ال شيبانالعنود سعود دهيران الشلوي

سهام ثابت محمد حكميأثير صالح حسن الزهراني

شوق بنت يوسف بن علي المحسنبسمه توفيق بن عبدالرحمن سردار

فاطمه علي عبدالله الغراشدوله علي خميس الهاجري

مالك فهد سفران الدهاسي العتيبيرقيه بنت سعد بن فايز الماجد الخالدي

وجدان عبدالله جمعان الزهرانيريم علي شوعي محزري

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

اإلذاعة والتلفزيون

سديم خالد بن سليمان الحميدايمان سعد بن عبدالله مثيب

شادن عبدالرحمن بن محمد العجاجيأمل أحمد بن يحي الشيخى

شهد فهد بن عبدالله الرميزانأمل علي بن حربي الصالحي

عائشه علي بن سالم العيسيبدور احمد بن سلمان المحيطيب

فاطمه سمير بن ابوبكر باسودانريما عبدالوهاب ظافر الشهري

لينا حسام بن سليمان الزغيبيزينب حسن بن حجي الشمس

نوره وليد بن فهد العقيلساره راشد بن عبدالعزيز الشعيل

طالبات

اآلثار والسياحة

اميره فاضل مطر الدوسريابتسام أحمد بن علي العيسى

أشواق سعيد بن سلمان المالكيابتهال عبدالله بن حسن ابوعقيل

أمل بشير بن عويض الرشيدياروى سعود بن مطلق الخالدي

بتول منير بن سليمان آل سليماناسراء عايش بن علي االصمخ

بيان احمد بن علي منقاشاسيل ظافر بن احمد آل قربان

حصه سالم محمد القرنيالبندري عيد بن ماضى الخالدي

حنين طارق بن غرم الله الغامديالجوهرة عصام بن سعد المعمر

خديجه مالك بن علي آل رضواناميره عبدالله عايد الشمري

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

اآلثار والسياحة

لميا سليمان محمد البديردانه ابراهيم بن عيد المسيلم

لين سعد عبدالله الطخيسدانه خالد بن محمد الغامدي

مروى علي عبدالله النهديرنده ناجي ضبيب الشلوي

مريم ايمن بن علي الدوسريرهف عبدالله سالم الغامدي

مريم خيرالله بن عبدالله السالمرهف فؤاد بن جمعه الرشدان

مريم سعود بن عبدالعزيز بوسعدالجميعهروان حمود بن الحميدي الخالدي

مريم طالل بن عيسى العيسىرؤى سعيد احمد الغامدي

مريم مبارك بن عبدالله الجمعهريم جعفر جعفر القحطاني

مريم نيف مبيريك المطيريريم عبدالله بن علي هزازي

منى خالد بن سعد الدوسريريم عبدالله بن محمد الشهري

مها عبدالرحمن بن علي الزبداوىساره سعود محمد السبيعي

نجود عبدالله بن عوض آل مطلقساره عبدالعزيز مناور المطيري

ندى محمد عبدالله الشهريساره فيصل بن احمد المحارب

نوف علي بن سالم الغامديسعديه عيد بن عني الرشيدي

نوف يحي بن محمد المالكيسماح يوسف بن فاضل الشهري

نيهال سعود بن عطاالله العبيدىسميره عبدالله بن علي الهاجري

هديل أحمد بن سالم الزهرانيشوق عبدالله محمد الشهري

هناء سعد   المهريصالحه أحمد علي األسمري

هيا صالح بن محمد البيشيعائشة ابراهيم بن علي الزيات

هيفاء عبدالله عيد العنزيعبير خالد دلهم الخالدي

وصايف متعب بن ساعد الحارثىغيداء خالد عبدالعزيز السعيد

وئام محمد بن صالح الناجمفاطمه سالم مفرح سفياني

-فاطمه مقبل عيظه الصيعري

طالبات

التاريخ

شروق عبدالله مفلح البيشيايمان حسين بن علي الزويد

عبير فوزي محمد الشريفحصه فيصل بن عبدالرحمن اليوسف

عواطف احمد بن خميس الدوسريدينا هادي بن محمد آل همام

فاطمه حسين   حمديرزان سالم بن حسين آل شيبان

فاطمه عبدالرحمن يحى صهلولىروان ناصر   القحطاني

لبنى ابراهيم بن يوسف العمرروان ناصر بن ضيف  الله المطيري

لجين عبدالله سالم الحجيليريم علي بن علي القحطاني

مزنه محمد بن عرفج الحربيزهره خالد علي الشهري

مزون عبدالله بن عون الحارثيزينب ابراهيم بن محمد آل ابراهيم
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

التاريخ

نور علي بن يوسف آل سعيدمشاعل عبدالوهاب بن احمد يحي

نوره عايض بن طالل المطيريمشاعل محمد بن معمور العسيري

هديل سليمان بن عبدالله القرعاويمنيره سعد بن علي القحطاني

هيا محمد ابراهيم العريفيمها حميد حمود العديني

هيفاء خالد عبدالله الهاللمها خالد عثمان الزهراني

وعد محمد عبدالله القحطانينهى معيض زاهر الرزقي

طالبات

التاريخ العام

عهود عبدالله بن سالم القحطانيالبتول حسين خضير البلوي

عواطف فهد فالح القحطانيامجاد صالح قليل العيسى

غدي عبدالعزيز بن صالح المطوعايمان علي بن سعد الخالدي

غيداء نائف ناشر البقميأمنيه سالم احمد الصواط

فاطمة انور عبدالله العويسأمواج هادي محمد حكمي

فاطمه حسن بن مهدي النجرانيبدور بندر بن حمد المسلم

فاطمه محمد عبدالله عبدالقادربشاير نبيل بن ابراهيم الماجد

لولوه نايف بن جاسر الهاجريحصه عبدالمنعم بن سعد العبدالقادر

ليلى سعيد بن سالم التليديحليمه علي محمد الدبيان

ليلى عادل بن عبدالله آل ذكراللهحنان عبدالله بن احمد هزازي

مريم محمد بن عبدالله الغامديحنين موسى بن يوسف العزمان

مريم محمد عزيز الشهريخلود مفلح بن خالد القحطاني

مريم مسفر عبدالرحمن الشمرانيديما فهد بن ابراهيم بوحشي

مشاعل حسن بن احمد االسمريربى سليمان بن عبدالله المطرودي

مشاعل صنهات بن محمد القحطانيربى محمد علي الشهري

منار خالد بن عبدالعزيز المرفوعيرغد محمد بن سعد القحطاني

ندى سالم سعيد آل زاهررنيم بسام محمد الدوسري

نوال حسين بن عبده البارقيروان صالح حنيفان الزريعي

نوال عبدالعزيز علي العمريريم سليمان عنيزان الصايل

نور ابراهيم بن عبدالكريم الصفوانيريوف فراج مفرج السبيعي

نوره عامر بن سالم المهريسديم اسامه بن محمد الراعي

نوره عبدالرحمن بن فيحان بن ربيعانشذى عبدالله ذياب العتيبي

نوف سلمان يحي غزوانيشهد احمد عبدالله العوده

وعد خميس بن علي الزهرانيشهد سعيد احمد الزهراني

وفاء عساف بن فرج المطيريعلياء منصور بن محمد الهوساوي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات
جغرافيا

-فاطمه فيصل عبدالله الجناحي

طالبات

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

رهف خالد بن راشد الخالدياسماء بدر بن عوض الرشيدي

روابي فارس عبدالله المهشورياسماء عبدالعزيز سعيد رثعاء

روان علي بن حسين الزباديناشجان حسين بن حمد آل رغيب

روان مانع بن حامد المكاييلافراح حسن صالح الزهراني

روان مساعد بن عويد الخالديالعنود حسن بن جابر سالمي

روعه العزي بن علي الياميالهام عواد بن مسلط الشمري

روال علي موسي كريريالهنوف جبران بن عبدالله الشهراني

ريم عادل بن ابراهيم الحسينأريج يحي بن اسعد الفيفي

ريم فهد بن محمد الجبليأشجان مرزوق محمد العتيبي

ريوف هاشم بن عبدالله المهدلىأمجاد علي حسن البلوشي

زهره بنت موسى بن علي األحمدأمل عامر احمد البارقي

ساره احمد بن مطر الغامديأمل مفرح حسن المالكي

ساره عائض نحاى المطيرىآيه يوسف بن عبدالله المضوي

ساره فهد محمد االكلبيبدور عبدالله احمد الفيفي

ساره محمد بن ظافر القرنيبشاير ابراهيم علي المرحبي

سناء ملوح مبارك القحطانيبشاير حسن بن كاظم االحمد

شذى حسين بن عبدالله الزهرانيبشرى احمد بن حسن المطرود

شذى عبدالله بن محمد الغامديبيان سعيد بن خلف الغامدي

شهد راضي بن عبدالهادي ال محمد الهاجريبيان صالح بن عبدالله الشهري

شهد سامي بن عبدالله الشنيبرجنان مهدي بن أحمد آل عبيد

شهد ســعدالدين - العرنوسحنين سالم بن سعد العويض

شهد عبدالله بن معتق القرنيخديجة صديق   بخش

شهد ناصر هادي القحطانيداليا حسن فهد القحطاني

شوق صالح بن محمد عبدالرحيمدعاء هاشم بن علوي الخضراوي

شوق صالح بن يحيى شيبانربى سعد علي دعير

شوق مبارك فهيد القحطانيرحمه عبدالهادي احمد البخيت

شيخه عبدالله بن سليمان الفضيليرزان خالد بن تعلي المطيري

صالحه غازي محمد الحارثيرزان عامر علي العسيري

طرفه سعود عبدالعزيز الفريجرزان ناصر بن مسفر القحطاني

عائشه محمد بن ناصر الخالديرغد أحمد بن عبدالرحمن المال

عبير أحمد عبدالله الشهيلرغد عبدالعزيز بن عجي العتيبي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

ميعاد صالح بن عساف العمرىعزيزه محمد عبدالله الشهري

ميالف عبدالله علي ال جمهورعنود عبدالعزيز تركي محمد

نادية سالم عبدالله الشهريغاده احمد محمد الغامدي

نجد بدر عبدالله السبيعىغاده صلحان بن سعد العتيبي

نجود ابراهيم عتيق الزهرانيغاده علي بن معيض القحطاني

نعيمه نوح حمد ال فلكةفاطمة الزهراء السيد   سعفان

نوره ابراهيم بن محمد الطويرشفاطمة جعفر محمد العبدالله

نوره خالد راشد القحطانيفاطمه علي حمزه األسمري

نوره طالل مالك شيخفاطمه مسفر راجح األكلبي

نوره غازي ناصر العتيبيفاطمه نبيل بن صالح بوسبيت

نوره فالح بن حمد الدوسريكوثر طاهر بن ابراهيم الحسن

نوف مبارك أحمد الخالديلمى مساعد بن علي المطيري

هديل جمعان بن محمد الدوسريلولوه عبدالله عبدالرزاق البابطين

هند عبدالله بن علي الغامديليلى احمد بن صالح الزهراني

هيا خميس بن راشد الدوسريماثر محمد بن عبد العزيز القحطاني

هيا سالم بن كليفيخ الهاجريمارية علي بن احمد آل قريش

هياء عبدالله بن مسفر الدوسريمرام عوض بن معوضه القحطاني

وضحى راشد حمد الخالديمزون زيتون بن نايف الخالدي

وعد سعد عبدالرحمن الحذيفيمشاعل فهد محمد الزهراني

وفاء سالم بن مفرح الوادعيموضي وهيب محمد القحطاني

ياسمينه قاسم بن حسن الحليليميعاد احمد بن حسن الغامدي

-جواهر عبدالعزيز السبيعي

طالبات

الخدمة االجتماعية

رقيه جواد بن يوسف آل طالبأثير محمد بن علي القحطاني

ريم عبدالحميد بن حامد السيدأمل عيسى نايف المطيري

ريم نبيل بن عبدالرحمن بوعليبشاير محمد ابكر عجيلي

ريم وليد حمود السعدتسنيم صالح   عجاج النهدي

ريوف محمد علي القحطانيحصه ابراهيم بن محمد البوعبيد

ساره حمود بن دحيم المطيريحصه جمال حسين الناجم

ساره عبدالعزيز بن علي الغامديحنان عبدالله محمد العمري

ساره فرحان بن عبدالله القحطانيدانه كامل بن علي ابو السعود

سديم وليد حمود السعدديما علي مرزوق المطيري

سمر خلوفه بن عميش الغامديديما مشعل جلوي العتيبي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الخدمة االجتماعية

سوسن فؤاد بن علي التريكيرزان سبتي طرقي العنزي

لول عبداالله - سعيدشيماء زيد بن مطلق الخالدي

مرام جاسم بن محمد الدوسريطيف فيصل بن عويض الحارثي

منار عادي بن حسين العتيبيعائشه عبدالهادي بن مبارك القحطاني

منيره أحمد عبدالكريم الخلفعائشه معاذ بن عبدالله الخنيني

نورة علي سعد القحطانيعهد محمد بن سعد أبودلي

نوف تركي بن الحميدي الحربيفاطمه حسين بن محمد اليامي

هاجر عبدالغني محمد القرنيفاطمه قريضه مانع اليامي

هياء حسن بن حسين الدوسريفايزه حسن بن مهدي النجراني

هيفاء فهد بن مساعد الغامديفرح عبدالعزيز بن عبدالله العقيل

-فرح عبدالعزيز سعيد الشهري

طالبات

الدراسات اإلسالمية

رزان ابراهيم عوض القحطانياريج صالح عبدالله القرني

رزان خالد بن عبدالعزيز النعيمافنان     الغامدي

رفعه خالد مانع الدوسريالشيماء أحمد ناصر العبيد

رفعه محزم مانع الدوسريالعنود سلمان بن عبدالرحمن الحربي

رنا عبدالعزيز بن عبدالله الملحمالهام عبدالله بن احمد الغامدي

رنا عبدالعزيز بن محمد العمودأسماء سلمان بن قنهوش الخالدي

رهام علي احمد عطيفأسماء شعالن شبل الكعيط

رهف عبدالله احمد مسرحىأماني حسن عثمان العمري

روان ذيب بن فارع العتيبيأمجاد عتيق ابن محمد الغامدي

روان عبدالسالم عثمان البرناويأمل محسن محمد فقيهى

رؤى محمد بن حسن الشهريبسمة عادل علي الغامدي

ريانه تركى بن عبدالرحمن الدوسريبشرى احمد عامر الصيعري

ريم عبداللطيف بن ابراهيم دغريريبيان صالح بن عبدالرحمن اليوسف

ريم علي بن محمد العمريحصه يحي موسى االحمري

ريناد محمد حمد العتيبيحميده حمدان بن مطر العيسى

ريوف صالح عوض السهليحنان عبدالله احمد الشهري

ريوف ماجد براك السبيعيدالل برجس ثنيان الشمري

زهره عبدالله ظافر االسمريدالل خالد بن حمد الشبيبي

زهره علي بن ناصر ال قحيصانديم محمد ناشي العتيبي

سارا عبدالرزاق بن سليمان المبيضربا عبدالهادي سعيد الشهراني
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التخصصالجنس

طالبات

الدراسات اإلسالمية
سارة محمد بن ناصر الخالديربيعه هندي بن عبيد الشايع

سارة منصور بن علي أل سلمهرتاج نافل بن عيسى الخالدي

مرام محمد فيصل الميبرسارة ناجي مسلط البقمي

مرام يحيى بن حسن صميليساره خضران بن علي الزهراني

مروج سليم بن حسن الخثعميسامية محمد بن سعد الدوسري

مروه حسين بن حفيظ المهريسجى محمد سعد ال ناصر

مريم عبدالله محمد القرنيسمر عبدالله بن طراش العرياني

مريم محمد بن سعد الخالديسميه محمد عبدالله الربيش

مشاعل سامي عبدالله الخطيبسهام هباس مشلش العتيبي

مالك سامي عبدالله العقيلشادن حسن هالل الحارثي

منار احمد بن عبدالرحمن انحيطشهد عامر فهد الجعيدي

منال حزام بن راشد السبيعيشهد محمد سلطان الدوسري

منال عبدالكريم عبدالله الجاسرشوق هاني بن عوده العوهلي

منيرة حمد حبيب الخالديشيخه خالد صالح باطوق

منيره ماهر بن سلمان السندضوى عادل بن محمد الدوسري

مها مبارك بن سعيد آل عليطيف شائع بن حسين الشهراني

ندى علي فائز الشهرانيعايشه مسفر بن سفر المطيري

ندى مرعي عبدالله القحطانيعائشه زاهر بن موسى البارقي

نسيبه احمد بن محمد الكعبيعائشه محمد   البارقي

نورة سعيد بن مسعود آل مهديعبير بندر بن محمد السبيعي

نوره حسين مانع العمريعبير سعد حمود المخلفي

نوره خليفه بن علي الصالحعزيزه صالح على الزهراني

نوره سحمي زوير السبيعيغرام سعد بن ذيب الشهراني

نوره عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقيلغيداء إبراهيم عبداللطيف السلطان

نوره عبداللطيف بن محمد الحسينغيداء محمد سعيد خيار

نوره عبدالله بن ابراهيم المعمرفاطمه ابراهيم بن حسن هزازي

نوره عبدالله بن فهد السبيعيفاطمه بسام بن عبدالله العطاوي

نوره عبدالمحسن عبدالله القحطانيفاطمه سامي راشد السهلي

نوره عمر بن كرامه الصيعريفاطمه صالح بن عبدالرحمن العويشز

نوره مسفر بن فالح القحطانيفاطمه عبدالعزيز بن راشد السبيعي

نوره ناصر عبدالعزيز صالحلطيفه فهد سالم العلي

نوف جزاع خلف الشمريلينه بندر بن فالح الحربي

نوف علي بن مشبب الشهرانيماريه حسين بن عبدالله القحطاني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

الدراسات اإلسالمية

هاجر حمد جاسم البورشيدمجد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الضويحي

هاجر فهيد بن محمد الهاجريمرام عبدالله بن عيضه المالكي

وعد عبدالملك أحمد محمد العواضيهبة فوزي محمد نحاس

وعد متعب صالح الشهابهدى سالم بن امان ال بوعينين

ياسمين طامي سعد الزهرانيهياء محمد بن سالم العماري

طالبات

الصحافة والنشر اإللكتروني

زينب علي بن علي آل سالمرهف خالد بن حمود العتيبي

ساجده على محمد الخالديسارة سليمان علي الهذيلي

سارة عبدالله بن سعد االحمريشوق عدنان بن احمد االحمد

ساره خالد بن عبدالعزيز الفوزاناسماء على بن عبدالله الشمراني

ساره خالد بن علي الغوينمافنان محمد عبدالله األحمري

ساره علي عبدالله االبيالعنود علي بن مرشد الخالدي

ساره علي عيد العيدالهنوف خالد عبدالله العوده

سديم سامي سعيد القحطانيالهنوف علي بن عزيز الزهراني

سلمى خلف ابن قويد الدوسرياماني سعيد - عبدالله

سمر خالد عبدالعزيز السعيداماني ماطر عواك عربي

سميه رياض بن علي الهرفىامجاد ماطر عواك عربي

شادن صالح محمد الفائزأماني اسامه بن محمد الجلعود

شما مساعد بن مبارك الخالديبتول مكي بن احمد العوامي

شهد راشد بن محمد الحربيبيان عبدالله يحي الشهراني

شوق عبدالرحمن عبدالله الشهريخلود سعيد علي القحطاني

شيماء عائض بن محمد الشهرانيداليا ذياب بن الحميدي الشمري

طيف فواز بن احمد الكثيريديمه محمد سالم ال بوصوله

عائشه سعيد عبدالله الشريفرزان ابراهيم سلمان القحطاني

عفاف حميدي محمد العيسيرزان كريم بن رضيمان الحربي

فاطمه عبدالله بن محمد المطرودرغد عامر بن حسن آل دغرير

كيان عبدالرحمن بن علي هزازيرفعه قاطي بن غدران الغامدي

ليلى محمد عبدالله حداديرهف داود بن سلمان القحطاني

مرام مساعد بن احمد الشمرانيروان احمد مهدي ال ساعد

مروى احمد بن محمد المهريروز حامد بن سعيد الغامدي

مريم ابراهيم سعد الحميدريم محمد سعيد الهاجري

مريم خليل اسماعيل القطريريما تركي عطيه الله االنصاري

مشاعل عبدالرحمن بن حسن الزهرانيريما عوض بن ثابت ال التوم
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طالبات

الصحافة والنشر اإللكتروني

مشاعل مبارك موسى القرني البحيريريهام سالم بن فهد الرويحي

منى خازم بن علي العمريزهراء محمد بن احمد عياش

نوره نايف سياف العتيبيميره حمد دجين الكعبى

نوف خالد بن فيصل باشميلهميعاد عبدالله ضيف الله القحطاني

هدى حميدي محمد العيسينادين عبدالرحمن محمد الداود

هند ناصر حواس الحواسنجود فهد عبدالله النعيم

هند يوسف بن عوض الرشيدنوال فالح بن منير الهاجري

وعد علي بن مطر الغامدينوال محمد بن ناصر آل غانم

وفاء فالح بن محمد العجمينوره المثنى يوسف الدغفق

-نوره فهد بن عبدالله بن فوزان

طالبات

العالقات العامة واإلعالن

رغد حسن محمد آل قوصعابتهال صعفق بن حمود الحربي

رهف ضيف  الله بن علي الغامدياريج توفيق بن صالح العمري

رهف عبدالله بن عبدالعزيز بن حسناسماء صالح بن عبدالرحمن التميمي

روابي محمد بن ناصر الخالديالبندري سالم بن حمد ال سنان

روان ماجد بن عبداللطيف اليحيامجاد عبدالله ابراهيم الزبن

روان محمد بن سعيد القحطانيأثير حسن بن حمود معافا

ريفال بندر بن فارس القحطانيأثير سعد بن سعيد الزهراني

ريم فالح بن محمد الهاجريأروى صالح بن غرم الله الغامدي

ريم نايف حاضر البقميأريج قاسم بن طعيميس الحربي

ريناد حسن جابر الزهرانيأسرار محمد عوض القحطاني

سارة اسامه بن محمد الراعيبروج سعد مسعود القحطاني

ساره وليد بن سعد الطويانبشاير مفلح بن سعيد القحطاني

سديم صالح محمد القحطانيبنه محمد فرج   الخالدي

سلوى محمد ظافر الشهريجواهر مشعل بن محمد الدايل

سميه عباس بن عبدالرحيم االنصاريحسناء عايض عبدالله الفهري

شادن نايف بن سعدون العتيبيحصه ملحم بن محمد الزعبي

شذى عوض محمد الغامديخيريه عارف بن سعيد الشهراني

شهد احمد عبدالرحمن الشوشاندانه صالح بن احمد الحمد

شهد محمد بن سالم الحربيدانه فهد عبدالعزيز الروقي

شوق سعد بن شافي الخالديدالل نبيل بن محمد العرفج

شيخه سعود بن راشد الدوسريديم محمود بن عبدالله العيسى

شيماء محمد ظافر القحطانيرانيا حسني بن سعيد الغامدي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

العالقات العامة واإلعالن

عائشة عبدالمغني بن عبدالعزيز البابطينرانيه عبدالله بن محمد الخثعمي

عائشه يحى بن قاسم مشيخىرزان فؤاد محمد الخطيب

ناديه عثمان بن عيظه الزهرانيعبير خالد كامل المطيري

ناديه يحيى علي حداديعزائم فهد راشد الخالدي

نجالء جمعان بن سعيد الغامديفجر عبدالله بن نايف العتيبي

نورة ناصر عبدالله الخالديفي مبارك بن جمعان الدوسري

نوره طارق بن عبدالمحسن الشريانيلطيفه مشاري عيسى الماجد

نوره محمد سعيد آل سالملطيفه نايف بن سعود الخالدي

نوره ناصر بن محمد العرفجلمى تركي بن متلع العتيبي

نوره هشام بن سليمان الخويطرلمى نافع هزاع المطيري

نوف سعد بن مربد الرشيديماجده عبدالله بن عيسى الدوسري

هبه عبدالرحمن علي العليانمرام خالد بن سعيد الغامدي

هدى سعود بن ماجد السبيعيمزنه احمد عبدالله القرعاوي

هال مساعد بن عبدالله النمشانمشاعل عبدالله بن دريميح المطيري

هند مبارك محمد الصيعريمنار سعد سعيد ال خزيم

وجدان عبدالله محمد الشهريمنال عبدالعزيز بن عبدالرحمن المنصور

والء حسين على الحازميموزه سالم عبدربه الكربي

طالبات

اللغة اإلنجليزية

أسماء علي   الحيدرابرار فهد رجا البقمي

أمل عوض بن محمد الزهرانياسماء عبدالله سعيد العمري

أمل فهد هتالن الهتالناشواق ملفي عواد المطيري

أمل محمد بن صالح العمرواالء وليد بن فهد الرشيد

أمل محمد بن ظافر ال مخلصالعنود سند بن عبيد الشمري

أميره دايل بن حمود القحطانيالكوثر بدر بن جواد آل أحمد

أنوار احمد بن عبدالله النمرالمها احمد بن غرم الله الغامدي

آالء محمد بن سعد المانعالهنوف حسين بن كمييخ العصيمي

بتول سعيد عبدالله الغامديامجاد ناصر بن حسين اليامي

بدور عبدالله بن فاران المالكيامل كمال بن علي الرشيدي

بشاير خالد راشد ابوفالسهامنه يحي عبدالله العويس

بشاير سعد بن عبدالهادي الهاجريايمان حسن بن سلمان آل خاتم

بشاير مرضي حسين العنزيايمان علي بن صالح البارقي

بيان خالد نصيب الدوسريأثير بنيدر بن خالد الحربي

بيان راشد بن حسن الخليفهأثير عبدالعزيز سعيد العامودى
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طالبات

اللغة اإلنجليزية

جمانه خالد بن عائض القحطانيأثير فيصل بن سالم الخلوى

جمانه عبدالله محمد ظامرأزهار عبدالله بن احمد المهنا

روان تركي منصور الفقيهجنان محمد خضر احمد

روان علي عبدالله الزهرانيجنى محمد عبدالعزيز الفايز

روان محسن صالح المحسنجواهر محمد سعيد الهاجري

روز فائز بن علي الغامديجود صالح بن احمد الغامدي

روال عبدالرحمن بن عبدالله القحطانيحصه محمد بن خضران العامري

ري خلف بن حمود الخلفحنين حامد احمد الشهري

ريم جعفر بن علي العطيهحوراء مهدي بن عبدالله الصغير

ريم سامي عبدالرحمن الدامغحوريه الفي بن صويبر المطيري

ريم سعيد بن حامد الشهريخوله سعود حمد آل شيبان

ريم عبدالرحمن بن عبدالله بهكليخوله عبداللطيف عبدالعزيز العرفج

ريم عبدالرحمن منصور الدريبيدانا حاسن بن عبدالله الغامدي

ريم عبدالله علي سحاريدانيه عبدالرحمن عبدالله القثانين

ريم علي راشد االسمريدانيه غالب الفي البدراني

ريم هذلول نحيطر العنزىدره خالد بن علي الغماس

ريما احمد بن حامد القرشىدعاء ابراهيم بن ماجد آل هاشم

ريما أحمد محمد القرنىدعاء احسان محمد الرفاعي

ريما محمد خالد الحميداندعاء حسين بن محمد آل عباس

ريناد تركي عالي العتيبيديمه سعد حمد القحطاني

ريهام عبدالعزيز محمد قرم سودديمه محمد سفر تركستاني

زبيده علي بن محمد العبدالوهابدينا احمد محمد الزهراني

زهراء انور بن علي السيسبانربى علي بن عبدالله الغامدي

زهراء علي بن حسن المسلمرحمه محمد بن عبدالله الهاجري

زينب عبدرب الرسول بن ابراهيم العسيفرزان جار الله علي القحطاني

سارة سعد بن بزيع الخالديرغد رياض يوسف البلوي

ساره ابراهيم عبدالله اللييفهرغد صالح بن علي الزهراني

ساره عبدالله مسفر الدوسريرغد عبدالرحمن سعد الربيعه

ساره عمر بن سعد الغامديرغد علي بن خميس الخالدي

ساره محمد اسعد غزوانيرفعه محمد بن علي الخالدي

ساره محمد بن الحسين آل الشجاعرميثه عادل حامد مغربل

ساره مؤيد بن سعيد آل ماجدرنا نهاد بن احمد ابوغبن

سعاد طارق بن عبود بن عفيفرهف صالح عبدالرحمن العثمان

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

اللغة اإلنجليزية

سكينة حسين بن عبدالله القطانرهف عايض محمد العتيبي

سكينه حسين بن احمد الغتمروابي يوسف بن محمد الغامدي

كوثر عبدالمحسن بن عبدالله آل عطيهسكينه نبيل بن حبيب آل سيف

كوثر علي بن شاكر الجراشسلمى سامي بن عبدالله السبهان

لجين خالد هليل البريكسلمى عبدالله بن صالح المرهون

لطيفه محمد بن فهد الدوسريسلوى طالب بن محمد الياسين

ليلى شكري عبدالله البقشيسمر سليمان محمد الشهري

لينا احمد بن حسن الزهرانيسنا سعد بن محمد اليامي

لينا علي بن صالح القحطانيشروق سامي بن عبدالله الدوسري

ماجده عبدالخالق بن عبداللطيف المهناءشريفه احمد بن هاشم آل حسين

مادلين علي هادي آل سعدشريفه عبدالفتاح بن موسى الدشيشي

مريم عبدالمنعم بن احمد الليليشهد صالح بن عيسى الدوسرى

مريم محمد بن صالح درويششهد فايز بن يوسف القصيبي

مشاعل طارق يوسف الوكيلشوق عبدالله محمد الشهري

منار خلف بن محمد المطيريشوق فوزي حسن الجريفاني

منار فالح بن بطحي المطيريضوى خالد بن عبدالله الخالدي

منار محمد بن فهد المليحيطرفه احمد بن مخيمر الدوسري

منار معيض بن حامد القحطانيطيف محمد عبيد القحطاني

منتهى احمد بن عبدالله الشهريعائشه ابراهيم بن هادي الشهري

منى عبدالله بن حسين النمرعائشه فهد بن عبدالله المطوع

منيره محمد بن محمد الهاجرىعروب محمد بن صالح الزهراني

مها خالد مرداس العتيبىعال حسن بن معيض القحطاني

مها سعد مفلح السبيعيعال مبارك بن علي القحطاني

مها هادي بن حسن الفيفيعلياء صالح علي الراجحي

موزه خالد سعد ال غانمعهد سعد بن علي المري

مي حمد بن حمد الراشدغادة عبدالسالم محمد علي   سعد

نجالء علي بن احمد المريخيغدير يوسف بن علي بوعلي

نجالء ناصر حمد القحطانيغيداء سعيد عبدالهادي القحطاني

ندى بدر بن عايض القحطانيفاطمه خالد بن محمد العجمي

ندى مصطفى بن حسن االسمريفاطمه سامي بن مبارك الدوسري

نهال عبدالله بن ابراهيم الجندانفاطمه عبدالعزيز بن علي السنونه

نورا عبدالعزيز بن عبدالله الدباسفاطمه محمد بن فهد القحطاني

نورة ذيب بن رويس آل سريعفرح سالم عوده العوده
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طالبات

اللغة اإلنجليزية

نوره حسن بن سيف القحطانىفرح علي عبدالله الميموني

نوره عبدالله رشيدان المغامسفهيمه علي بن احمد السعود

هناء سعد ناصر آل سبعاننوره على بن محمد الدوسري

هنادي بداح سعيد الصوعنوره محمد بن علي الدوسري

هيا فهد بن عبدالعزيز المسعودنوره محمد سالم النعيمي

هياء مبارك بن سعد الذيابنوف حمدان سلمان العلياني

وجدان رياض بن عبيد الغامدينوف خالد بن علي الغامدي

وداد فهد بن محمد الخالدينوف علي بن علي كعبي

وسن محمد بن عيد العازمينوف محمد  عبدالله   العليان

وعد طالل فوزي مخاشننوف محمد اسعد غزواني

ياسمين احمد بن محمد النمرنوف محمد يحي عسيري

يقين عدنان بن شبيب العلويهاجر حسن بن عبدالكريم المسلم

طالبات

اللغة العربية

حوراء عبدالله بن مكي الخويلدياسماء صالح علي الشهري

حوراء علي بن ادريس الجنيبيافنان محمد بن معيض الشهري

خوله بسام بن حسين بوخمسينالعنود عبدالرحمن بن محمد البارقي

دالل منيف ردن العتيبيالعنود فواز بن مسفر السبيعي

ديما عبدالكريم   السكافالعنود محمد سعيد الغامدى

رباب قاسم بن حسين النخليامزون محمد بن فالح القحطاني

رحمه حسين بن جاسم آل دعبلامل محمد بن جمعان الهاجري

رزان سعيد بن جمعان الزهرانيامينه صالح بن سويد اليامي

رغد علي بن عايض القحطانيايثار عبدالجليل بن علي الراشد

رهف سعيد بن أحمد عسيريايمان خالد عواض الثقفي

رهف عبدالله بن احمد الهارونايمان على محمد النمر

روان ابراهيم بن صليم القحطانيأثير محمد بن سعيد الغامدي

روان سالم بن صالح الغامديأريج جابر سلمان محمد

روان وليد بن مبارك الدوسريأمل سعد حسين القحطاني

رويدا جابر محمد ال نصيببشائر محمد بن عبدالله شريفي

ريم ابراهيم بن عبدالرحيم الغامديبيان رضى بن حاجي الحاجي

ريناد راكان بن محمد الدوسريتهاني حمود بن عبدالله الحربي

ريناد عيسى بن محمد الغامديتهاني عمران بن علي المدلي

زهراء عباس بن حسن حبيلثناء حجي بن حسين النجار

زهراء عبدالسالم بن محمد العبادجواهر حمد سعد الصويلح

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

اللغة العربية

زهراء يوسف بن حجي ال بن صالحجوزا سحاب بن محمد الشمري

زينب منير بن مكي آل رمضانحنين احمد حسن الشهري

لجين عبدالعزيز إبراهيم الصمعانيساره زيد هليل الشيباني

لطيفه خالد بن مبارك الخالديساره سعد محمد القحطاني

لولوة سالم بن علي المنصوريساره عبدالله   حموش

ماريه حاتم بن مبارك الغامديساره فؤاد بن احمد الغامدي

ماريه حسن بن عبدالكريم الجنيبىسديم عبدالرحمن بن صنهوت الدلبحي

مريم عادل بن محمدحسن الشوافسعاد محمد سعيد االحمري

منال احمد بن عثمان الزهرانيسما سعيد بن حسن آل معيلو

مينه حمد بن حربي الهاجريشروق مبارك غصاب الزعبي

ناديه ناصر بن فالح الشهرانيطيف شكري بن محمد آل قرانات

نجود عبدالمحسن بن مسعود الهاجرىعاليه محمد احمد القاضي

نوال محمد احمد هزازيعائشه عبدالخالق بن سعيد الغامدي

نور احمد بن محمد الغراشعذبه عيد عبيد العتيبي

نور خالد بن حسن القطبعفاف عوضه بن عبدالله الخثعمي

نور علي بن عباس المسكينغدير مرعي بن احمد الشهري

نور مناف بن ناجي الشافعيغزالن عبدالله محمد الدوسري

نوره سعود بن عبدالعزيز البابطينغيداء اسعد حسن الفيفي

نوره سلطان باني السبيعيفاطمه احمد بن عبدالله العواد

نوف محمد بن مبارك العجميفاطمه سعد حزمي الشلوي

نوف نايف بن محمد المطيريفاطمه سعيد بن مهدي المحسن

هاجر علي - باكوبنفاطمه عبدالرحمن بن محمد الفارس

هاجر علي محمد القرنيفاطمه عبدالله يحي حكمي

هال سليمان بن عبدالله القرعاويفاطمه علي بن محمد آل نمر

هنادي حسين حسن ذريفتون محمد بن مبارك القحطاني

هياء مهناء بن علي العساففرح علي احمد القرني

هيله محمد عبدالوهاب المتحميفرقان محمد بن علي آل حبيب

وجدان أياد بن عبدالله الخليفهفلوه تركى بن عبدالرحمن الدوسري

وضحى يوسف بن احمد الزعبيلبنى عبدالرحمن بن حسين السعيد

طالبات

المكتبات والمعلومات

اروى حسن محمد الشهريابتسام علي بن شاهر السهيمي

اروى قالط بن عيد الحربيابتهال بنيدر عائش الحربي

اروى محمد بيشي علوانابتهال عوض بن محمد القحطاني
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

المكتبات والمعلومات

اريج سعيد محمد القحطانياثير أحمد بن محمد الغامدي

اسماء عبدالله موفي الولمانياثير حسين حسين القحطاني

حنين يوسف بن عبدالله الحمداسيل نائف غالب الرشيدي

دانيا عبدالرحمن خالد بو علياشجان عبدالله بن صالح الجميعه

دالل جمال محمد المضيانافنان سعيد بن محمود الزهراني

دالل حسين بن مناحي السبيعياالء عبدالرحمن بن مسعود الغامدي

دالل سعد صالح الشمريالبندري عبدالعزيز بن عبدالله الدباس

دالل مفرج بن محمد العدوانىالعنود حسن علي األسمري

ذكرى محمد بن عيسى ابو حسينالعنود علي بن محمد الشهري

رانيا سعيد محمد الغامديالهنوف سالم الحميدى الدوسرى

رحيل محمد بن عبدالرحمن الشمرانيامواج جابر محمد القحطاني

رزان عبدالله بن راشد الدوسريأثير ابراهيم محمد طارش

رزان عدنان بن عبدالرحمن الخضيرأروى ناصر بن سعد الشهراني

رزان علي صقر الحربيأريج ناصر ابراهيم السعد

رغد احمد بن سعد الحربيأسماء ابراهيم سعيد الغامدي

رغد محمد عايض الحارثيأغاريد صالح بن سعيد الغامدي

رفعه ناصر محمد آل رزقأمجاد حسن محمد الشهري

رقيه صالح داود الخلفأمل شبيلي بن حسن عكيري

رقيه محمد بن طاهر ال بوصالحأمل محمد بن علي السويد

رنا سعيد بن محمد القحطانيأنفال صالح سعيد الغامدي

رهف سالم بن شايع القحطانيأيمان هادي محمد حامظي

رهف سعد بن عبدالله الغشامبتال مطلق بن بتال العتيبي

رهف نغيمش بن ناصر السهليبدريه بندر مشبب االحمري

روان جلوي بن سعيد الغامديبشاير - - جراح

روان محمد بن ناصر القحطانيبشاير ذيب بن رويس آل سريع

رؤيه موسى بن عيسى العبداللهبشرى عواض طالل المطيري

ريفان رافع مفرح الشهريتهاني عابد بن عبدالله الرشيدي

ريم توفيق بن محمد العفيصانجنى محمد بن ناصر القحطاني

ريم عبدالله بن مناحي السبيعيجواهر أحمد ابراهيم الهنداس

ريم علي محمد الصميديجواهر محمد بن عبدالعزيز االحمري

ريما سعد سعيد القرنيجواهر نايف بن محمد الشمري

ريما عبدالله بن ناصر الصايلجوهره صالح بن احمد الزهراني

ريما علي عبدالرحمن القحطانيحصه سعد بن محمد البراك

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

المكتبات والمعلومات

ريمان محمد حمد العتيبيحنين ابراهيم بن عبدالله القرزعي

ريناد مطلق بن ناصر العتيبيحنين يعقوب يوسف بوهيا

فاتن سامي بن سعد الغامديريوف علي بن محمد الشهراني

فاطمة عبدالرحمن بن براهيم الشهيلزهراء حسين بن احمد آل ناصر

فاطمه صالح احمد القيسىساره خالد بن حمد الفرج

فاطمه عبدالله سعود الخالديساره محمد بن راشد الزكرتي

فاطمه عصام بن عبدالحميد الرمضانساره نايف محمد الخالدي

كوثر حسين بن جاسم آل دعبلسحر عبدالله محمد الشهري

لولوه يوسف سليمان العميرينيسلمى هادي بن محمد الهاجري

ليلى علي بن احمد آل غزويسمر فرحان حسين األحمد

لينه الحق بن ناصر العتيبيسهى حسن حمد القحطاني

مرام عبدالله بن عبادل العليانيسوسن محمد بن عبدالله الغامدي

مرام عبدالله عبدالرحمن آل وهقشذى احمد يحي الفيفي

مروة ماجد عبداللطيف الحيدرشذى عبدالرحمن بن عبدالعزيز المطيري

مريم عثمان بن عبود العموديشذى عبدالوهاب بن علي الغامدي

مريم فالح سعيد االسمريشذى فهد بن سعد العمرى

مريم محمد سالم النعيميشهد خميس أحمد الزهراني

مزنه عبدالمحسن حمد السبيعيشهد ظافر عبدالله القرني

مشاعل بنت عبدالكريم بن عايض القحطانيشهد يحي بن شوعي مجرشي

مشاعل خالد بن عبدالله آل رثوانشوق حسين سفر المرزوقي

مشاعل سالم سعيد المريشوق مشعل بن عطشان الشمري

منار محمد بن مبروك الصيعريشيماء بنت سعد بن محمد عبدالقادر

منار مطلق ضاوي العتيبيضي ابراهيم رشيد الشمري

منال يحي معيض القحطانيطيف حمود بن فهد الخالدي

منى مسفر بن خلوفه العليانيطيف خالد بن عثمان ابوحيمد

منيرة سامي عبدالعزيز الشريانيعاليه ناصر سعد الفليح

مها خالد على الشريفعبير سعد بن علي السبيعي

مها فهد بن محمد الهاجريعهد محمد بن ظافر القرني

موضي عمير غانم الغانمعهد منير بن فضاء العتيبي

نجود محمد عمر المحموديعهد يحي بن حسين الخيواني

نجوى عبدالمولى عطية الجبعاءعهود احمد سعيد الهاللي

ندى حسين علي القحطانيغدير أحمد صفقي الجابري

ندى مسفر سعيد القحطانيغدير عبدالله مبارك الخالدي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

المكتبات والمعلومات

نسرين سعيد عبدالرحمن الغامديغفران حسين بن علي البخيتان

نوال يحي علي الغانميغيداء علي موسى ابوعجه

هدى محمد يحي جبارىنور محمد بتال الدوسري

هند سعيد بن محمد القحطانينورة راجح سعد الهاجري

هياء سنيد سعود الشمرينوره حسن بن حسين القحطاني

وجدان أديب بن سلمان القميشنوره سعيد محمد القرني

وجدان محمد بن عمير العجمينوره عبدالرحمن محمد الداود

وسام محمد بن صالح المغلقنوره عبدالعزيز ثابت الثابت

وصايف سعد بن مطلق العبدالمحسننوره محمد بن سعيد القحطاني

وصايف عبدالحميد بن محمد الدوسرىنوف عبدالله ابن سعيد الغامدي

وصايف عثمان بن سليمان العميرنوف فيصل بن عبدالرحمن العبدالواحد

وضحى محمد بن ناصر القحطانينوف محمد مصلح الزهراني

والء كاظم بن احمد الفرجنوف منصور حمد السبيعي

وئام حامد بن محمد العريانينوف مهدي بن حمد اليامي

ياسمين عبدالعزيز بن مرعي العمريهاجر محمد بن سعيد القحطاني

يسرى محمد دائل منصورهدى فريد بن صالح البراهيم

طالبات

علم االجتماع

رزان علي مريع القحطانيابتسام صالح بن هاشم العامري

رشا ثابت علي الزهرانياصاله فايز بن مبارك الدوسري

رهف علي بن هويج القحطانيالمها حبيب بن علي ال مغلق

روابي محمد بن ظافر الشهريالمها ماين بن عبدالرحمن العتيبي

روان عبدالله سيف المطيريأشواق احمد محمد نجمي

روان غازي بن عبدالله المقاطيأمجاد صالح بن احمد الغامدي

روان فهد عبد الرحمن الملحمأمل عبدالمحسن بن صالح الشهاب

رؤى عبدالله بن راشد الغانمآمنه عايد بن عوض الرشيدى

ريم حسن بن سعيد الزهرانيجمانه سعيد عبدالله القحطاني

ريما ناصر محمد القحطانيجويريه هشام عبدالله الدوسري

ريناد عبدالعزيز بن محمد آل عازبحسنة عايض احمد آل الفقهاء

ريناد فهد عبداللطيف الجودحنان شاعي بن سبيق المطيري

زهراء علي بن حسن آل سنبلخلود عايض فراج الحربي

زينب عبدالله بن فهد التميميدرة سلمان بن مكي الخليفه

سارة حسين مهدي شافعيدالل عبدالرزاق بن عبدالكريم العوام

ساره حسن بن صالح الزهرانيدالل عبدالله بن سليمان السليمان

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

علم االجتماع

ساره عبدالله بن سالم المهريديمه خالد حمد الخالدي

ساره محمد بن عبدالرحمن المطيريدينا حمد بن خالد الدوسري

مريم أحمد بن حسين هزازيسكينه محمد علي بن علي آل حبيب

مريم عوض بن محمد القحطانيشذى محمد بن حسن بالحارث

مشاعل عبدالعزيز بن حمدان الوسمىشذى محمد بن صالح الغامدي

مشاعل عبدالله مرزوق العتيبيشهد عبدالله مسواك عواجي

منال احمد هادي المالكيشوق شباب بن سبيل العوفي

نجالء محمد بن ماضي الهاجريصالحه سعد بن جمهور الغامدي

ندى أحمد حسين الشهريعائشه طالل منير العتيبي

نوره ذياب بن شبيب السبيعيعيده محمد بن علي عففي

نوره محمد بن عبدالرحمن البوحنيهفاطمه احمد بن طيب هزازي

نوف محمد حسن الحارثيفاطمه طالل فرج الناصر

هياء عبدالله عايض القحطانيفاطمه عبدالكريم عبدالعزيز آل ثقفان

ود علي عبدالله الميمونيفاطمه علي صالح العمري

وضحى محمد بن عبدالله الدوسريفاطمه محمد بن احمد الشمراني

والية علي بن جاسم بن صوالنلجين محمد عبدالرحمن   البارقي

ياسمين حسن علي الشهرانيلين خالد عبدالرحمن الخضر

-مرام منصور عيظه الغامدي

طالبات

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

رناد ناصر بن نهار الطويلابتسام علي بالقاسم العلياني

رنيم نبيل بن عثمان بالطيوراصايل خالد محمد الدراج

ساره علي بن يحي آل دغريراماني علي   العيسى

سحاب محمد حميدي البلويأمجاد احمد ابراهيم العسكري

شهد عبدالله بن مسفر الشمرانيأمواج عبده بن يحي حساني

فتون محمد بن سعود العقيليأنوار مطلق بن علي العنزي

لجين خالد ناصر العميريبيان علي بن عبدالله الزهراني

نوف ناصر بن محمد الياميخديجه عبدالرحمن بن احمد العمودي

هناء فيصل بن محمد الزهرانيدالل يوسف بن عبدالعزيز السيف

وجدان محمد بن احمد التريكيدليل ادريس سعد الدوسري
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات
اإلذاعة والتلفزيون

-فاطمه علي ابن احمد الحرز

طالبات

اآلثار والسياحة

عهود محمد بن عبود العموديامواج محمد سعيد الشهري

مريم عبدالله بن سعد الجميعهأيان سعد بن سعيد آل كماه

منار ذعار مياح الشمريحنان احمد بن حسن الغامدي

نجود يوسف بن احمد الجوفرهف صالح محسن آل مقبول

نهى مطلق عشوي السبيعيزينب قاسم بن حسن المهدي

ياسمين حسين بن حسن السليمانسميه خالد عبيد العتيبي

طالبات

التاريخ

ريم سعيد مبارك البيشيابرار عاصم محمد   الحليسي

زينب عبدالغفور بن عبدالله آل عاشورامل فهاد بن محمد العاصمي

سلوى سالم حسين المالكيانجود محمد سعيد البلوشية

سوسن سعيد بن علي الغامديأنفال عبدالله عيسى المعيويد

فاطمه احمد بن علي الناصرآالء سعيد معيض الزهراني

لطيفه صالح بن سعد الدوسريجيهان طالب بن محمد الياسين

نجوى عتيق علي القرنيحنين ماجد ثامر الفضلي

نوف عبدالله محمد القحطانيرهف محمد عويض البقمي

وضحى عايد تايه العنزيروان صالح بن احمد الغريبي

طالبات

التاريخ العام
صالحه هادي بن محسن معنوزهاشجان محمد بن عمير العجمي

غرام صالح عايد النفيعيالبتول محمد بن عبدالله الكلثم

قدس جبر تركي اللبيخانأماني محمد سعودي مسودي

مشاعل عبدالعزيز بن زيد الخالديرغد عبدالرحمن محسن رياني

منيره محمد بن ناصر الحليلهرنيم مسفر بن مشبب القحطاني

مها مشرع بن مناحي السبيعيريف فهد محمد الخالدى

نورة طارق بن صالح الدحيالنزينب احمد بن يوسف الحنفوش

هند مسلط بن مطلق العتيبيسعدا سعد عطاالله الرشيدي

وضحى عيظه سالم الكربيشاهه فرحان حزام الخالدي

-شوق علي بن فائز الشهراني

طالبات

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
افنان سلمان بن عبدالرحمن الدوسريابتهال عبدالله ناصر القحطاني

الهنوف جمال بن محمد القحطانياريج فهيد جويعد الدوسري

الهنوف سلمان يحي غزوانياسماء عسير شابن الشمراني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

عايشه محمد بن ظافر الشمرانيامل مفلح سعد القحطاني

عائشه عبدالرحمن يحى صهلولىاهداب فهد منصور المسردي

عفاف علي ضيف الله العمريايمان نافع بن محمد العتيبي

عال علي محمد الدعبليبشاير صالح بن محمد الغامدي

علياء فهيد فهد العتيبيتماني فهد طعيسان الشمري

غاده علي بن محمد البقميتهاني احمد علي كعبي

غدير علي بن عبدالهادي الحارثيحنان ملفي بن عائض القحطاني

فاطمة علي بن كرامه المنهاليدانه عبدالرحمن احمد الغامدي

فاطمه جواد احمد الحصاردالل ناصر بن عزيز السبيعي

لجين حسن بن محمد حسن الشيخدينا يحي سعيد ال سفران

لجين علي عائض القحطانيرزان متعب بن علي الشهري

لولوه خالد الهوم المهاشيررغد سعيد بن علي ال سعد

لينه صالح بن محمد الغامديرنا سالم بن عطيه الزهراني

مروة عبدالله بن سعد الغامديرناد أحمد بن عطيه الزهراني

مريم حمد عبدالله الهاجريروان سلمان بن عبدالله الخالدي

مريم راجح سالم الهاجريروزان بدر بن سعود األحمد

منار عيسى بن عبدالله الجابرريام سعد مطر المهري

ميار مناور بن محمد العنزيريم غسان فيصل سالمه

نجالء محمد بندر الشمريريم نمر حسن الدوسري

نجيبه يعقوب بن زيد العرفجريما هادي بن محمد الخييلي

ندى سلطان بن محمد الخالديساره محمد بن ابجاد العتيبي

ندى مهدي بن علي الياميسلطانه صالح بن سعيد الهاجري

نهى خالد بن احمد الفقيهسلمى طارق عبداللطيف الفارس

هيا سعد بن ناصر الدوسريشمس منصور بن صالح الشمراني

ياسمين موسى احمد العمريشوق عادل محمد الحسين

-شوق محمد بن عبدالله المالكي

طالبات

الخدمة االجتماعية

هبةالله ابراهيم محمد مقرياالء عبدالقادر بن قاسم جحفلي

هبه مصطفى بن سعد المرشودآالء عدنان بن عبدالرحمن البن سعد

طالبات

الدراسات اإلسالمية

أمل ناصر صالح المحسنايمان مهدي بن علي الوعيلي

رغد خالد عبدالله الشهريأفراح يحي بن حسين المالكي

رغد عبدالرحمن عبدالله العنقريأمجاد ولي حافظ حدادي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

الدراسات اإلسالمية

عذاري هميجان محمد العمريرفيف عبدالحميد بن احمد الماص

عسله عمر بن شبيب الهاجريرقيه نديم محمدسرفراز جوهان

عفاف محمد بن يحي ال بالبلرهف عبدالله جار الله آل بو عيد

عنان عيظه عبيد المنهاليروابي علي بن موسى نجعي

غدير عياد عواد المطيريروان احمد بن محمد السلطان

فوزيه بنت منصور بن احمد العباسريم حسن بن رمزي الزهراني

مريم عبدالمنعم بن ابراهيم المقهويريهام عبدالله عنيزان العازمي

مشاعل عبدالله بن محمد كريريساميه علي سمر العنزي

منيرة محمد جمعه الدوسريسجى عادل عمر حمده

موضي حسن جريبيع العنزيسلوى عبدالله بن جبران المدري

نوف مساعد بن عبدالله السبيعيسمر محمد   الخرمي

هاجر سعيد بن سعيدان القحطانىشريفه ابراهيم ناصر الطويرش

هياء ناصر بن جويعد الدوسريشهد خالد محمد السويدان

وعود عبدالله بن عيد المحيسنعبير سلمان ياسين كعبي

وفاء يحي محمد شريفعبير علي سعد آل ماشي

طالبات

الصحافة والنشر اإللكتروني

زينب حسن محمد المسلمريم معيكل حمود القحطاني

ساره حسن محمد الشويعرريهام عبدالله ناصر النويصر

ساره محمد بن خليفه الدوسريسلمى راشد عبدالله آل جرمان

سلمى عبد ربه عبدالرحمن الشمرىاروى عبدالعزيز بن صالح الحميدي

طالبات

العالقات العامة واإلعالن

ساره حمد بن هادي آل زميعاسماء عامر بن عبداللطيف الجندل

منيره احمد بن خضر القرنيأمل محمد صالح قذان

هبوب عبدالله بن رجاء الخالديجميله عبدالله بن منور المطيري

-دانه سعود عبدالعزيز التيسان

طالبات

اللغة اإلنجليزية

آالء أسامه بن صالح مردادالشيماء يوسف بن دخيل الله الغامدي

آالء عبدالله مياح العنزياميره علي ناصر الشهري

بثينه يوسف بن عبدالمحسن التميميانوار سالم عبدالله الرشيدي

جمان سامر بن عبدالله العنزيأثير حمدان بن سعد الحربي

جواهر علي بن مسعود غزوانيأمواج عايش بن مرزوق المطيري

حصه نبيل عبدالله الحمدانأميرة صالح محمد آل همام

حنين عبدالقادر محمدسعيد االخضرأميره سفر بن احمد الشمراني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

اللغة اإلنجليزية

شوق حسن بن غرم الله الزهرانيدينا ماضي محمد الحمقي

غاده حسين معيض القحطانيربي احمد   الزهراني

غال سعيد بن سلطان القحطانيردينا سالم مهدى اليامي

فتون عبدالمحسن علي الغامديرزان سالم بن خليف الشمري

لولوه احمد بن صالح العييريرزان عباس محمد محبوب

لينه سليمان بن عثمان السبترزان عدنان محمد الزهراني

مرام علي بن جبران القحطانيرناد خالد بن عمر محفوظ

مريم حسين بن عوضه الغامديرناد وليد بن علي حدادي

مريم ناصر بن محسن العتيبيريزه فهد صباح الخالدي

منال عويضه مبارك القحطانيريم خالد طالل المطيري

منيرة صالح بن علي الحارثيريم محسن عامر آل شقيح

مي منير منور الرشيديريم محمد بن سعيد الغامدي

ندى خالد بن عبداللطيف اليحيريناد محمد بن شايع القحطاني

نهى حسن بن حامد الشهريزينب علي عبدالله ال رمضان

نوره سالم علي ال مستنيرساره بتال فهد الدوسري

نوره صالح بن عبداللطيف المقرنساره راشد حمد الخالدي

نوره منصور صالح الشويقيساره عبدالله بن عبدالرحمن الدوسري

نوف حسن محمد غرويسومانه محمد بن ابراهيم ال محمدعلي

هيفاء محمد بن عبدالله القحطانيشهد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحمادا

-شهد علي بن محمد الطريخم

طالبات

اللغة العربية

راية علي بن احمد الغامدياشواق فهيد سطام السبيعى

رنيم دخيل الله بن عبدالله الغامديامنه علي سلمان آل سنان

روان خالد بن دغش الحالفيأسماء فهد بن محمد السبيعي

رؤى حسين ابن ابراهيم دراجأماني محمد أحمد العواد

ريما نبيل حسين القحطانيآسماء محمد بن سعيد الهزري

ريناد عبدالمنعم بن مرعي القحطانيبسمه عطيه بن علي الغامدي

زهراء حبيب بن عبدالكريم المرهونتيماء سالم بن احمد النويصر

زهراء علوي بن صالح ابو الرحيحصه فريد بن ناصر النهيان

ساجدة سلمان بن كاظم حيانحوراء سلمان بن كاظم حيان

ساره عالء بن عبدالرحمن العزازخديجه علي بن صالح الخاطر

ساره محمد ظاهر القرنيدانه طارق بن يوسف الجوف

سحر محمد عبدالله حبيبديما سلمان عبدالله الدوسري
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

اللغة العربية

مريم عبدالله بن علي الزينشهد علي عبدالله الشمراني

معيضه علي ابن حامد العامريعايشه عبدالمنعم بن فهد المذن

منار مهدى ناصر القحطانيعفيفه احمد بن حسين السهيلي

منال فايز بن عبدالله الشهريعهود خالد بن حمد آل ضاعن

نجوى سعيد حسن العمريفاطمة علي   عسيري

نرجس عمران بن علي الهاشمفاطمه جابر بن عبدالله العمران

نورا عبدالوهاب بن عبدالرحمن الحيمودفاطمه سعد بن ابراهيم العجيل

نوره ثامر بن فالح العتيبيفاطمه عبدالجبار بن طاهر المسلم

-فاطمه عبدالحكيم بن فردان آل فردان

طالبات

المكتبات والمعلومات

ساره عبدالرحيم بن احمد الغامدياسماء فايز خلف الهويش

شوق حسين بن حربي الهاجرياشواق ابراهيم بن عبده حمدي

شيماء ناصر بن فهد ال سلطانانيسه فالح بن محمد المهاشير

فاطمه سيف بن مترك السبيعيجواهر عادل عبدالله الجوهر

فوز صالح بن محمد غوجهديمه عبدالله علي الدوسري

لجين محمد بن احمد النمررنا محمد بن عايض الشهراني

منال يحيى بن محمد فقيهيرنيم جميل معيوض الجعيد

نوره حمود بن عبدالله الدوسريرهف صالح علي حصريم

نوره صالح على القرنيرهف عادل عبدالعزيز الديولي

ياسمين سعيد بن عبدالرحمن الغامديروان بندر بن عبدالله العتيبي

-روان محمد بن حاسن الشمراني

طالبات

علم االجتماع

ساره صالح عبدالعزيز الموسىجواهر مساعد بن سعد الزعبي

سميه حامد حسين   سراجرانيا ناصر صالح ال شنيف

شذا عثمان بن محمد الغامديرزان وليد بن علي السعيد

منيره زيد محمد الدوسريرقيه فهد بن سعد الحزيم

هياء عدنان بن عبدالله المعقلروضه مبارك بن عبدالرحمن الشمري

-ساره راشد بن رجاء الهاجري

طالبات

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

فيحاء مسلط بن حمدي العتيبيبيان علي حسن الصفار

مرام حسن معيوف الشيخيدانه زهير بن امين فالته
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ــة  ــة التربي ــع تخرجهــم مــن كلي ــن والمتوق ــان بأســماء الخريجي بي
للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو الدراسات العليا

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

أصول التربية

عهود بنت عبدالله العامريسعد بن مناحي السبيعي

أمل بنت عبدالوهاب الحاجيوائل بن يحيى هاشمي

ساره بنت عبد الله الغامدينورة بنت خالد الجبر

منى بنت حسين الشهريخلود بنت عبد الله العمودي

خميسة بنت محمد الياميرشا بنت عبد العزيز الشهراني

-لولوه بنت عبد العزيز الروضان

االرشاد المدرسي
سجى بنت صالح اللقمانإبراهيم بن محمد الغشيان

شقراء بنت نايف الحربيفهد بن محمد العصيمي

زهراء بنت سليمان ال سليمانمحمد بن عبيد الغامدي

منال بنت سعد الفوزانمحمد بن حسن المالحي

المناهج وطرق التدريس
خامسه بنت سعد العبادعادل بن سعد الظفيري

جواهر بنت صالح العامريفرحه بنت حمدان العنزي

جواهر بنت صالح العامريخولة بنت عباس ال قاسم

سارة بنت مبارك الدوسريأمل بنت مشعان العصيمي

فاطمة بنت عوض العتيبيعائشة بنت صالح الشهري

اإلدارة والقيادة التربوية
مريم بنت عبدالله باحمدانعمر بن حسين العلي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

االرشاد المدرسي

نهى بنت عبد الله ال هاديمحمد بن أحمد الكعبي

نوال بنت حسن المطيريمنيرة بنت أحمد العبدالرحيم
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالدرجة العلمية

الماجستير

االرشاد المدرسي
هبة بنت محمد سلمانيمنى بنت عبدالله القزالن

عبير بنت عل االحمرينورة بنت راشد السبيعي

عيدة بنت حميد الفضلياروى بنت خالد السليمان

-عنود بنت خلف العنزي

صعوبات التعلم
خلود بنت محمد التميميعبدالرحمن بن احمد حكمي

أروى بنت صالح الوابلطارق بن عبدالله القحطاني

والء بنت هديبان اللقمانيعبدالسالم بن عبدالله الغامدي

حنان بنت خالد الزهيريخالد بن سعد الشهري

منال بنت غرم الله الغامديمريم بنت محمد الغامدي

هاجر بنت مبارك الهاجريليلى بنت حسن الحاجي

ابتهال بنت حوري العنزيساره بنت مبارك الهاجري

فاطمة بنت حسين الخليفةمشاعل بنت علي االحمدي

-منال بنت محمد هزازي

المناهج وطرق التدريس
روان بنت صالح الهديانيعبدالله بن سامي المبارك

عبير بنت أحمد الشمريالبتول بنت عصام الفضيلي

هند بنت صالح الدعيلجرهام بنت غرم الله الغامدي

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

الدراسات القرآنية

عبدالرحمن بن منصور بن محمد الغامديابراهيم مسند بن محسن القحطاني

فهد عبدالعزيز بن احمد الغامديتركي سعود عبدالعزيز الصقر

طالبات

رياض األطفال

وجدان سعود نويفع الشامانيزهراء احمد كاظم المبارك

-هبه سالم بن محمد الزهراني

طالب
معلم صفوف أولية

حميد عبدالله بن حجي المسلميبندر صالح بن سالم الراشدي

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

معلم صفوف أولية

فايز سعد بن مناحي السبيعيريان بن محمد بن حسن الشهري

فهد مبارك بن فضي العازميسعيد محمد عبدالله السهيمي

محمد حسن بن حسين الشهريعلي عبدالله بن علي الزهراني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

الدراسات القرآنية

متعب ابراهيم بن سلمان الشبرميأسامه محمد بن منصور القرني

محمد خيروس   صالحسليمان عبدالرزاق بن سليمان المبيض

محمد صالح سالم الزبيديعبدالرحمن أبكر   محمد

-عفان أالويي   أكيلي

طالبات

رياض األطفال

ديما عقيل بن سالم الحربيابتهاج سعود بن سكران العنزي

ديمة محمد بن صالح أل هتيلهاريج عقاب بن نواف العتيبي

ردينا محمد بن عبدالله القحطانيالجازي محمد بن سالم الهاجري

رزان اسامه بن سليمان الرماحالزهراء عبدالمعين بن علي المرهون

رزان زبن علي الشعالنامجاد سعيد بن زابن الدوسري

رزان عبدالعزيز ابن صالح الغامديامجاد محمد بن ابراهيم الشعيب

رغد جبران بن مفرح الوادعيايمان كمال بن ابراهيم الخضراوي

رغد عبدالرحمن نداء الحربيأروى راشد بن عبدالله الشمراني

رنده عبيد بن محمد الحارثيأريج يامي يحى مقبول

زهراء وجدي بن فريد المرهونأسماء علي حمد الخالدي

زينب صالح بن علي الدعسريأسماء محمد بن رويضان العتيبي

زينب محسن بن عبدالله الجنبيجنان عبدالعزيز بن ابراهيم العجيان

ساره آدم بن محمد الجريانحصه بسام بن محمد العيد

ساره عامر بن محمد المحلفيحصه صالح بن محمد الخميس

سحر عبدالهادي عبدالله القرشيحصه محمد عيد الرشيدى

سديم مفرح بن سعيد القحطانيحنين ابراهيم بن محمد المفلح

سلمى سلمان بن اسماعيل آل اسماعيلحنين كرم عبد الفتاح هنداوى

سهام احمد جابر هزازيدانه رياض بن عبدالرحمن البخيت

شهد محمد بن عبدالله باعقيلدالل غرم بن دربي البيشي
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

رياض األطفال

منار عيد بن مبارك الدوسريشهد مشاري بن عبدالعزيز الكلثم

منال احمد داحش قحلعاليه ناصر صالح عمودان

منيره عبدالعزيز بن حمد البوعليعائشه عثمان بن عمر العامودي

منيره محمد عبدالله الشبيعانعبير فرحان اسود العنزي

منيره معيض بن سليمان العماريفاطمه أحمد علي علوي

ميعاد محمد حسين رفاعيفاطمه حسين بن ناصر البحراني

ندى منصور بن احمد العريففاطمه شامس عبدالله النعيم

نوال عواض بن سويرح الرشيديفاطمه عبدالحي بن سعد المرزوق

نوره سعود سعيد الحربيفاطمه مشاري حسين النعيم

نوف حمد بن مطلق المهشوريكوثر ابراهيم بن عبدالله العبيد

هناء بنت سلمان بن كاظم الميرزالجين عبدالله بن علي العجالن

هياء سعد بن عبدالرحمن النينياءلطيفه فهد بن صالح الحنيان

هيفاء فيصل بن عبدالله عبدالواحدليلى محمد محمد جراح

وجدان احمد بن محمد المشرفماريه عبدالله محمد مقيبل

وداد سعيد بن محمد العمريمريم عيسى بن ياسين البن حمد

وصال حسين سالم الخالديمريم مازن بن عبدالله السواحا

وصايف مسفر بن فالح الهاجريمشاعل يوسف بن محمد المبيريك

وضحى فيصل بن بداح الهاجريمضاوي عبدالله بن سالم الخالدي

طالب
معلم صفوف أولية

سلمان داود بن سلمان الرمضانبردي مضحي بردي العنزي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب

الدراسات القرآنية
عبدالله خالد بن أحمد الغامديحامد ابكر  عمر

-زياد احمد بن فرحان الشمري

طالبات

رياض األطفال
منى سليمان شامي ألمرحبيخوله خالد محمد القحطاني

نرجس علي بن بدر آل مباركريحانه عبدالله جابر العيسى

نوره حسن ابراهيم الزهرانيساره عبدالله خضر القرني

نوف احمد بن يحي حقويمرام محمد   الشهري

-مريم عبدالرحمن عبدالله باعبدالله
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة الشــريعة 
والقانــون للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب
الشريعة

-محمد احمد بن علي آل لشعث

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

الشريعة

عبدالعزيز عيسى بن سعد المدانياسامه احمد بن عبدالله الخضر

عبدالله سعيد عبدالله االحمريأحمد حمدى بن نورى الجاوى

عبدالله صالح بن هيشان العنزيأحمد زياد بن احمد الرحمه

عبدالملك صالح بن أبراهيم المحيميدأحمد علي بن احمد الشهري

عمر عبدالعزيز يوسف محمود الخلفبدر عبدالعزيز اسماعيل السماعيل

فهد سفر بن غميص الزهرانيبدر عبدالله أحمد الملحم

فيصل على بن عيد الحربيحسن احمد حسن بارحيم

محمد احمد بن عبدالوهاب البوعليخالد عادل بن محمد الحسين

محمد أسامه بن عقيل الكوهجيخليفه محمد بن راشد العبدان

محمد جابر ضيف  الله العمريريان محمد عبدالله القحطاني

محمد طارق بن صالح القرونيعبداالله ابراهيم جمعه البوسعد

محمد علي بن عطيه الزهرانيعبدالحكيم سعد بن علي القحطاني

محمد مشعل عون الصويبيعبدالرحمن دخيل بن مبارك الدخيل

نور الحق انعام   مياهعبدالرحمن مرزوق مفرس العتيبى
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب

الشريعة

مبارك عبدالله بن محمد الشهريختام محمد   رمضان

ناصر بدر بن حمد الصياحعبدالرحمن احمد بن سلطان المسبحي

-فيصل عادل عبدالله الدوالب
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة الدراســات 
التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو درجة البكالوريوس

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

إدارة األعمال

عبدالله عيسى سعود السبيعيابراهيم بن نبيل بن ابراهيم الماجد

عبدالله محمد بن عبدالله القحطانيجراح عبدالله زيد العتيبي

علي بن قيس بن عبدالكريم المبيضخالد بن عبدالله بن غازي العتيبي

فهد مصبح بن فهد الخالديراكان حسين سعد الزعبي

فيصل بن ابراهيم بن علي العميرسلمان مشبب بن فهد القحطاني

محمد احمد بن ناصر القرينيسليمان منصور سليمان الخليفه

محمد مبارك بن صالح باسالمعبدالعزيز عبدالكريم عبدالله األحمد

نايف خلف نزال الشمريعبدالله عبدالعزيز عبدالله الريعان

طالبات

إدارة األعمال

ساره عبدالحفيظ عبدالرحمن سردارأفنان صالح محمد  حمدان الضبياني الغامدي

ساره ناصر علي السحيبانيآمنه عيسى بن ابراهيم ال خميس

سهى محمد عبدالعزيز الفارسبشائر فهد بن حمد السبيعى

عقيلة يوسف حسن الشهريبيان انور بن مهدي آل زواد

فاطمه بنت ناصر بن حسين اللويمحصة محمد سليمان العوفي

في جمال بن نايف العتيبيحنين حسين حسن القحطاني

لميس سليمان بندور الرويليرغد بنت علي بن سفر العمري

مروه مناور بن خلف العنزيرنده عبدالله بن محمد الحسين

مريم وليد علي الذيبرهف علي سفر العمري

مشاعل بنت جمعان بن علي الغامديروابي احمد بن قائل الروقى

منيره فالح مبارك الهاجريريم احمد سعيد الهاللي

مي سامي عبدالرحمن الدامغريم سالم بن فالح الهاجري

وجدان محمد بن علي القحطانيزهراء بنت علي بن محمد آل رمضان

طالب

التسويق

طارق مبارك سعيد القحطانيبدر بن معيض بن عايض بن حصوصه

عبدالرحمن رفيع بن صويع الجابريحسن احمد بن حسن الزهراني

عبدالله مبارك خليفه الدوسريسعد مبارك سعد الدوسري
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

التسويق

محمد سهل بن حسين القشعمعدنان عبدالمحسن عبدالله التميمي

محمد ناصر محمد النويميفهد بدر بن ناصر العضيب

ميرزا صالح بن مهدي البراهيمفهد عبدالعزيز بن ناصر المعجل

نواف بن مشبب بن رفيع الجابريفواز صالح بن سليمان الثنيان

يزيد علي بن عبدالله العمرىمبارك علي بن مبارك البوعينين

طالبات

التسويق

زينب حسن بن علي المسعودايمان محمد احمد مكرمي

ساره عبدالله مطلق العنزيخلود خالد بن احمد الزهرانى

شهد عبدالله بن محمد القرنيدانه عبدالرزاق محمد شكرى

فاطمه عدنان بن صالح الحبشيدانيه عبدالعزيز سالم السالمه

-ربى مفرح حسن يعن الله

طالب

العلوم المالية

عمر عبدالعزيز خالد القحطانياحمد سالم بن حمود الزهراني

فهد أحمد محمد الحربيالوليد خالد بن يحي الغامدي

فيصل اشليويح ماجد العتيبيخالد سيف بن محمد السهلي

ماجد سعيد علي القحطانيريان سامي محمد الشعالن

محمد صالح بن محمد باحمدانسعيد عبدالله بن محمد القحطاني

نواف مضحي عليوي الحربيعبدالعزيز سعود بن محمد المقيم

نواف مطلق بن علي التركيعبدالله فهد صقر المدرع

همدان محمد بن حسين آل خريمعبدالله محمد بن عايش الحرز

طالبات

العلوم المالية

فاطمه محمد شبيب آل دهيماسراء عبدالحميد بن حسن العواد

لطيفه بنت محمد بن سعود أبوصاملايمان بنت حسين بن عبدالكريم البناي

لمى يوسف محمد المزروعأفراح مفلح فالح العتيبي

لمياء حمود بن عبدالله الشهريآمنه محمد بن علي آل جليح

منار عباس بن أمين الشبركهحور عبدالله بن حبيب آل خاتم

نرجس عبدالله بن علي آل درويشدانه بنت محمد بن خالد الكثيري

نصره حسين بن عبدالله المحروسدينا مساعد حمد العيسى

نور بنت علي بن علوي السادهرزان يوسف بن عبدالله السقوفي

نوره حمد عبدالله النعيميريما بنت خالد بن حسين القحطانى

وعد ابراهيم محمد صعبريوف بنت مهدي بن ابراهيم جعران

والء فتحي بن علي الشانبهغيداء جاسم بن محمد المسلم

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

المحاسبة

عبدالله ابراهيم بن عبدالله آل ناصرحسين بن عدنان بن عبدالمحسن البقشي

عبدالله محمد علي العليانيخالد احمد بن علي المالكي

محمد بن فالح بن محمد العتيبيخالد سرور بن قائل الروقي

مشاري بن وليد بن عبدالله المنصورخالد محمد علي الغامدي

مشعل فهد بن مطلق العتيبيرضا عبدالله بن رضي السماهيجي

يوسف ابراهيم بن حسن الريميعبدالعزيز محمد بن عبدالعزيز الجمل

طالبات

المحاسبة

شوق علي بن راضى الحمادهأحالم بنت ضاوي بن غرم الغامدي

طيبه بنت مكي بن جعفر الحايكأسماء سعود بن عبدالله الدوسري

غدير حسن بن محمد المنصورأميره علي بن عبدالله العمري

غدير محمد بن علي آل درويشأنفال بنت ظافر بن حزام آل شامر العجمي

غال سعود بن فهد الخالديتغريد سعيد على القحطاني

غيداء حسين بن ابراهيم الغامديرحاب ياسر بن علي المسلم

فاطمه حسين بن علي آل عباسرغد بنت محمد بن خليل الخليل الغامدي

فاطمه حسين بن علي آل معيركرهام عبدالله بن رضي السماهيجي

فتون بدر مطر الزكرتيرهف بدر بن حسن الدخيل

في بنت قاسم بن محمد الداودروان عادل بن حامد اليوسف

في عبدالعزيز ابراهيم المنيعريم عبدالعزيز بن محمد العرفج

فيروز خالد بن جمعان سالمريناد علي محمد الرديني

لمى مازن بن عبدالله البسامزهراء زكي اسماعيل الهاشم

ماجده سالم بن مناور الرشيديزهراء طاهر بن جاسم الهزوم

منال عبدالرحمن بن زيد الدوسريسارة ابراهيم بن حسن المتكي

موضي خالد بن عيسى المهناءساره بنت محمد بن صالح مشهور

هديل بنت عيد بن ناصر الربيعشذا ابراهيم بن سلمان الشبرمي

هديل علي بن محمد الخلفشذى سند بن حزام المطيرى

وديعه جعفر بن قاسم الشويخاتشذى عبدالحميد بن عبدالرحمن الطعيمي

يارا فواز سعود الفريخشهد عبدالله بن سعيد الغامدي

طالب

نظم معلومات إدارية

فيصل بن شاهر بن عبدالله السرحانيريان محمد عبدالعزيز التالل

فيصل خالد ابراهيم السالمعبدالله ابراهيم بن سعد السعيدان

فيصل عبدالله بن حمد الحميدعبدالله علي طاهر البحراني

محمد بن علي بن زايد الياميعبدالمحسن صالح بن أحمد الغامدي

محمد عبدالرحمن بن جابر الجابرعلي بن عادل بن منصور البيات
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالب

نظم معلومات إدارية

معاذ مبارك عبدالكريم الشمريمرتضى أنور بن أمين آل ماجد

نواف بن محمد بن حمزه البعيجيمرتضى سامي بن حسين الحماده

طالبات

نظم معلومات إدارية

شذى عبدالله علي العليانيالعنود فالح محمد البراك

شوق عادل بن جاسم المحيمل الخالديالماس محمد عبدالله مراغي

شيخه بنت يعقوب بن خميس الدوسرىالمها سعود عبدالله الخالدي

طيف بنت منصور بن محماس العتيبيالهنوف عايض جبل الغامدى

غدير علي بن محمد السادهأمل فريح فهد الهريش التميمي

غدير علي محمد القديحيأمل فهاد عواض الحربي

فاطمة محمد بن عباس المعراجحصه جهاد عبدالرحمن السلمان

فاطمه سالم صالح الدوسريحنان بنت مربح بن سبيتان العازمي

فاطمه صالح بن عبدالله آل خواهرحنين خالد محمد الزهراني

ليلى بنت يعقوب بن علي البحرانيدانه سعد بن سبعي الغامدي

مزن عبدالله حسين الدوشانروان محمد بن سعد الهاجري

مالك بنت عبدالحكيم بن سعيد الحربيريم فرج لسعان القحطاني

منار بندر بن علي الفليتريم ناصر بن ابراهيم الفارس

نجالء احمد عبدالرحمن العريفيريم نواف بن علي الخطيب

ندى بنت سعد بن عبدالرحمن الشهريريما طارق علي الغامدي

نوال محمد سالم مجرشيريناد فواز مذكر العتيبي

هبه بكر عبدالرحمن فلىزكيه عبدالرؤف احمد الحماد

هتون حميد بن صالح الغامديساره سليمان ساتر المالكي

يارا عثمان بن عوض الغامديسعيده علي مضواح القحطاني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

إدارة األعمال

عبدالحكيم محمد عيسى بوصالحتركي خالد بن فهاد التركي

عبدالرحمن سعيد بن محمد آل فاضلحسين ناصر عبدالله الشواكر

عبدالرحمن سفر بن عبدالله القحطانيحمدان هاجد بن محمد الشمراني

عبدالرحمن عبدالله بن محمد الصقعبيسعود عبدالله محمد الباعود

عبدالله خليفه بن سعد الدخيلسليمان ماجد بن ناصر الرشود

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

إدارة األعمال

محمد ابراهيم سعد الفهيدعبدالله محمد بن صالح الحضيف

محمد سعود بن سعود القحطانيعبدالله محمد بن فالح القحطاني

محمد عبيد بن عبدالله السبيعيفهد عبدالله احمد الكحيلي

يوسف ابراهيم بن ناصر الدوسريكميل نبيل بن حسن ال شبر

طالبات

إدارة األعمال

عهد عبدالله عبدالرحمن الشهرانيالبندري هادي بن نعيم الظفيري

غفران حسين بن سلمان المرزوقجود اسماعيل بن حسن الخزعل

فاطمه حسن بن علي المباركحصه علي عيسى الفتحى

فاطمه عبدالعظيم بن احمد آل احمودحوراء عبدالله يوسف العثمان

فرح حمود بن مرزوق الشمريدانه عايض بن عبدالله القحطاني

كوثر عبدالمعطي بن عبدالله التركيرغد احمد علي الغامدي

ليان خالد عبدالله الوابلروان عبدالعزيز بن ابراهيم الجوف

مالذ علي بن حبيب آل منصورزهراء هاني بن حسن المرزوق

مي محمد بن متعب المطرسارا فهد بن عبدالله العكروش

نجود احمد محمد العليساره اسامه بن حسن السبع

نوف خالد مبارك العمرانشريفه شديد بن خالد الخالدي

هاجر ماجد مريزيق العتيبيشهد خلف محمد القحطاني

هند جمال سليمان الفضيليضحى محمد عبدالله العبود

-علويه محمد بن جعفر الجراش

طالب

التسويق

عبدالله تركي بن عيسى الرشيداحمد على بن حسين حكمى

عبدالله مجدي بن عبدالله الحسوناسالم صالح بن عبدالله العبدالكريم

على عبدالله بن علي عسيريحمد عبدالعزيز عبدالرحمن السليم

يوسف بدر بن سليمان الشعيلصالح عبدالعزيز بن صالح المقرى

طالبات

التسويق

عائشة عبدالله بن احمد الملحمتقى حسين بن عبدالله البقشى

فاطمه حسين بن علي جربانجود محمد بن حمد الحميد

فاطمه علي ساعد الزهرانيدانه سالم خليل عبدالرزاق

فاطمه محمد علي الغامديديم خالد بن صالح الخضير

فرح حسين مقبول الطلحيديما شالح مبارك العجمي

فهده احمد بن يوسف الدوسريريما عبدالله بن مشبب القحطاني

كوثر حسام بن محمد الناصرريوف احمد بن حامد القرشى

مرام ماجد بن هاجر السبيعيساره عبدالقادر حسين حصوصه
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

التسويق

هند احمد بن محمد حكميمريم حسن بن يوسف النمر

هيفاء نايف بن فيحان بن ربيعانمشاعل احمد عبدالرحمن العريفي

وعد سعد سفر بن شريهمها عدنان محمد الجبر

-نورا عبدالرحمن بن فالح الدوسري

طالب

العلوم المالية

عمار عاصم عون آل يوسفأحمد زكي بن احمد آل عطيه

فهد عبدالله محمد العتيبيزايد درويش اسود عيسى

فيصل ابراهيم محمد الفوزانسلطان عبدالعزيز بن سليمان المنيف

فيصل فهد بن عبود القحطانيطارق عائض سعيد عسيري

محمد عبدالرحمن عنبر العنبرعبدالرحمن احمد عبدالرحمن الجنيد

محمد علي محمد القحطانيعبدالرحمن محمد ناصر الدوسري

مساعد تركى بن عبدالعزيز البريكعبدالعزيز محمد بن صالح الشمراني

-عبدالله مساعد بن عثمان الشهري

طالبات

العلوم المالية

شهد سليمان بن عبدالعزيز القرعاويافنان محمد جمعان الغامدي

عائشه عبدالرحمن محمد حاجيالعنود مساعد عبدالله الحارثي

غادة محفوظ بن ناصر بودريسالمها علي بن صالح الطيور

فاطمه علي حسن كانيدانية محمد بن احمد المحسن

لمى مشعل بن معزي العباسدالل عبدالله بن احمد الغامدي

ماجده ماجد بن عبدالله بوعريشدالل عويد سالم الشمري

مها فارس بن سعد الحقبانيرزان سعيد سعد الشهراني

نجود حسن عامر الشهريرؤى عبدالرحمن سعد الزهراني

نجود منصور بن رميح الرميحريما عيد بن خالد الدوسري

نرجس جعفر بن ناصر الجراشريهام علي عبدالله عسيري

نوره خالد صالح الدوسريزهراء عبدالهادي بن عبدالله عفيريت

هاجر عبدالرحمن بن قاسم السيدزينب عمار بن هالل عليوات

وعد عثمان احمد العاقلسمر زاهر سالم الشهري

والء عبدالحميد بن مهدي آل سليمانسهام حامد حسين سراج

طالب

المحاسبة

سليمان عبدالعزيز بن محمد الشعالنابراهيم خالد بن ابراهيم الفالج

صالح مشعان بن مرزوق المطيريابراهيم عبدالله حسين السبيعي

عبدالرحمن جمعان بن سعيد الزهرانيخالد يوسف محمد المزروع

عبدالرحمن خالد عبدالله التويجريسعود محمد سعود بن حاضر

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالب

المحاسبة

فراس ناصر بن مطر العتيبيعبدالرحمن عبدالمحسن حمد الموسى

فهد تركي بن ابراهيم التويجريعبدالرحمن علي عيد الدوسري

مبارك صالح بن حسين الياميعبدالرحمن يوسف بن حمد العامر

محمد حمود بن عبدالله القحطانيعبدالله عبدالعزيز بن احمد الغامدي

مشعل عبدالله بن راشد العمروعبدالله محمد بن معجب الزهراني

نواف محمد عبدالعزيز التاللعمر ماجد بن زبن العتيبي

هين حمد راضى الهاجريعوض سالم بن عبدالله العلياني

يوسف فهد ناصر العيونيغسان صالح عويد الحربي

طالبات

المحاسبة

سكينه علي بن ابراهيم آل دهنيمابتهال عبدالرحمن على حكمي

سناء محمد بن عبدالغني الزهرانيأمل خير أحمد الزهراني

سهى خلف اسود العنزيجميلة فهد بن هجاد الناصر الزهراني

سهى سعيد ابن يحي آل شيبانحميده علي ناصر آل ربح

سيرين خالد عبدالرحمن بالطيورحوراء حسين بن محمد الجنبي

شريفه عبدالله ناصر الحارثيدانه بدر سالم الدوسري

شهد بنت علي بن عمر المرحبيدانه خالد بن عبدالله الملحم

شهد فهد بن عبدالعزيز الجامعدانه عماد بن عبدالله المزين

شهد ناصر شعبان الرشيديدانه فارس محمد العماني

شوق ابراهيم بن محمد امشارهدره محمد بن مقبل القرعاوي

شوق فايز بن عبدالله الدخيلدينا بنت ناصر بن ظافر السعدي

صالحه عبدالله على العمريربى عثمان بن حسين الغامدي

صفاء بنت عبدالعزيز بن ابراهيم الحواجرغد وليد بن عبدالله بوعلي

طيف عادل هزاع الشعالنيرنا سعد بن عبدالله الهويمل

عليا عطيه ناصر المالكيرناد عبدالعزيز بن احمد الغامدي

فاطمه فيصل بن عبدالله العصفورريم محمد علي عواجي

لمياء محمد ردعان البيشيريم مريشد بن عبدالله الخالدي

ليلى علي بن سلمان آل شبيبزهراء بنت عبدرب  الرسول بن عبدالله الرمضان

مريم عبدالعزيز سعيد الخباززهراء يوسف بن عيسى ال بن الشيخ

مريم محمد بن احمد البارقيسارة عبدالمحسن بن عبدالله الملحم

مزون محمد راشد القحطانيساره سالم مطلق القحطاني

منيره سعد بن سعود الهاجريساره عبدالله بن محمد باطوق

موج مطلق بن حديد العنزىساره محمد بن شالح العتيبي

نبيله باقر تقي آل اخوانسحر سعيد ابن يحي آل شيبان
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طالبات

المحاسبة

هديل عادل عبود العمودينوره عبدالله بن محمد باطوق

هيا محمد بن سالم الخالدينوره علي بن عبدالباقي الزريج

وعد عبدالله بن عبدالعزيز اباحسيننوف سامي عبيد باناعمه

وفاء نبيل بن فهد النصرنوف ظافر بن علي ال عبيه

طالب

نظم معلومات إدارية

عروان عائض علي آل جبراناحمد عبدالله بن حسن البحار

عزام عبدالرحمن بن محمد العبدالكريمأنس احمد بن محمد الغامدي

علي حسن عبدالله الدينحسن خالد عبدالله العفالق

علي عبدالمحسن علي الدحيالنريان عبدالله بن محمد العمود

فهد اسماعيل بن فهد السماعيلزياد صالح بن محمد السعيد

فهد عبيد ذياب العنزيسالم خلف محمد الصقير

فهد محمد بن سعيد القحطانيسعود حسين بن عبدالله بوقسمي

فيصل سلطان مشعل الشمريطارق حزام علي الشهري

محسن محمد بن معتوق النابودعادل أحمد سعد البناي

محمد عبدالرحمن بن عبدالله الغامديعبدالرحمن خالد عوض المطيري

وليد معيض الزهرى ال صميدعبدالله سلطان بن عبدالله القثانين

طالبات

نظم معلومات إدارية

رغد سعد مصطفي المدنيابتهال محماس بن عويض العتيبي

رغد علي سالم العصيمياشتياق عبده بن احمد مسملي

رغد مبارك محمد المدرعالضي فيصل محمد القو

رنا أحمد بن حسين الحارثيالهنوف محمد بن سليمان العيدي

رنا فاروق بن أحمد سلهامامتنان سعيد بن معيض القحطاني

رناد علي بن محمد العامريأمل محمد بن حسن الشهري

رهام عبدالله بن حسن العماريأنوار سامي بن علي التحو

رهف هادي مهدي ال فروان الياميأنيسه وليد بن خالد الجوف

روان فيصل علي الشهريبتول محمد بن فردان الوكيل

ريانة حمري بن محمد القحطانيبشاير فوزي بن هاشم الهاشمي

ريانه محمد بن منديل الزعبيبيان عبدالله سعد الصقر

ريم ناصر بن عبدالله عبدالواحدجود محمد علي القحطاني

ريما راشد بن عبدالهادي الدوسرىحوراء احسان بن عبدالله القديحي

ريناد على بن محمد القرنيدانه طالل صالح الدوسري

زهراء سلمان بن عبدالله آل حماددالل سعد بن فهد القحطاني

زينب علي بن حبيب آل سيفرسيل علي بن حسن األسود

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

نظم معلومات إدارية

منى علي بن منصور الصقورساره مضحي بن عبدالكريم الدوسري

منيره عبدالله بن حمود المقبلشهد عبدالعزيز بن ابراهيم السلطان

مها سليمان سبيل الرشيديشهد ناصر بن عبدالعزيز العمر

نجد عايد نافع العنزيعائشه علي بن شوعي الجيزاني

نجود احمد بن محمد الحمليغدير سمير بن جاسم بوخشيم

نرجس احمد بن حسن العسكريفاطمه بنت محمد بن عبدالله الفيحاني

نورة عويضه بن سعد الدوسريفاطمه صالح عبود العامودي

نوره صالح مسفر الياميفاطمه فؤاد جمعه صالح

نوره عبدالرحمن حمدان الشمرانيفتون سلمان غازي العضياني

نوف عبدالله سعيد الشهرانيلميس سعد صالح القرني

نوف عبدالله عويد العنزيليان مانع بن صالح آل قريشه

وجود خالد عائض الجعيدمريم محمود احمد السعدي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالب

إدارة األعمال

عبدالرحمن سعيد بن محمد الغامديتركي محمد عبدالمحسن الصانع

عبدالله جاسم بن محمد الصقيرحسن باسم بن علي الصرنوخ

عمر خالد بن محمد الوابلخالد حسين بن صالح القميزي

فيصل طالل بن علي الرشيديخالد فايز عبد الرحمن الشهري

ماجد شاهين بن حسن الدوسريسعيد مانع سعيد العتيبي

طالبات

إدارة األعمال

عائشه شنين عبدالعزيز الشمريابتهال عيدان بن جابر العلياني

فاطمه محمد بن ناصر العبدالسالماحالم مبارك بن مسفر ال حواش

في أحمد عبدالرحمن الغامديايمان محمد بن عبدالله العمري

مريم احمد بن عبدالمحسن الخليفهخزامى يوسف بن عبدالعزيز البسام

ملكة علي احمد خرفرزان دخيل الله سعيد المالكي

مها احمد بن سعود الياميرغد محمد عبدالله الرباكي

نورا زامل بن علي الغنيمرفاه حامد سعيد الحربي

-ريوف فرج محمد العتيبي
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طالب

التسويق

سلمان عبدالله بن منصور آل حمزهابراهيم عبدالرحمن بن ابراهيم العرفي

عبدالعزيز خالد   الشويعراسامه عبدالرحمن بن عبدالعزيز اباحسين

عبدالملك فريد سالم المنتاخأحمد سعيد بن علوي الصفواني

علي فاضل بن أحمد بوخضرجاسم عادل بن جاسم الخالدي

محمد حسين بن محمد الحكيمحسين شفيق بن عبدالله الزاير

مصطفى ميثم بن محمد العبداللهخالد وليد بن يوسف العوض

-سالم احمد عمر باقازي

طالبات

التسويق

غدير مبارك بن ناصر العميريبتول حسن بن محمد النمر

فاطمه سعد فهاد الشبرميحصه مناور بن عبدالله المطيري

فرح يوسف محمد حامد الخطيبراما يحي سعيد العنابس القحطاني

لمى عبدالكريم ابراهيم صالحرقيه سليمان بن ابراهيم الجريفاني

ليلى محمد بن عبدالله الناصررنيم احمد بن عبدالعزيز الدبيخي

لينه علي محمد القحطانيرهف يوسف صالح الشريوي

منال حبيب  الله جبر السلمىروان عيسى بن حسن ال جميعان

منيره احمد سعد الورثانزهراء فؤاد بن حسن الحماده

منيره يوسف بن خليفه الشعالنشادن فوزان بن سعيد العمري

نور احمد بن محمد الزهرانيشهد منيف بن الحميدي التوم

نوف يوسف بن حبيب الجوفيغدي مانع محمد العمري

-غدير احمد عبدالكريم بن عبدالكريم

طالب

العلوم المالية

محمد عقيل بن فهد العقيلابراهيم سمير بن ابراهيم القناص

محمد علي محمد باطوقالوليد حسن محمد الغباري

منصور خالد بن مطلق الحربىراكان ناصر عبدالله السحيمي

-عبدالغني محمد بن جعفر آل شيخ جعفر

طالبات

العلوم المالية

ديمه خالد بن سالم الحجيلياثير ناصر بن سعيد الغامدى

رهف مبارك راشد القحطانياسماء محمد جلوي العنزي

روابي خالد معيض القحطانيامجاد محمد عبدالله الشهرى

ريم محمد بن حماد الثنيانامل مرشد بن حمد ال زليق

زهراء محمد بن عبدالله المغاسلهبيان عبدالرحمن عبدالله القحطاني

ساره رياض بن عبدالرحمن الحقيلحصه عبدالله عبدالعزيز الحميد

شموخ عبداللطيف عبدالرحمن الملحمديم عدنان حمد البسام

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

العلوم المالية

مشاعل موسى ابراهيم بكاريشموخ محسن بن ضيف  الله الشلوي

نجالء عبدالله بن فضل الخاطرشهد محمد عبدالرحمن األحمد

نوف عوض بن محمد القحطانيفاطمه شفيق بن محمدعلي المسبح

هناء محمد بن عبدالرحمن الشلويفاطمه محمد بن اخضير آل رضوان

وسن عبداللة بن منصور حلزافي محمد عبيد القحطاني

-لمياء عبدالله يوسف السراء

طالب

المحاسبة

علي حسين بن حبيب آل حسنحسن عبدالله عبدالكريم هجلس

محمد أحمد علي آل ابراهيمعبدالرحمن أيمن بن عبدالرحمن باطوق

-عبدالعزيز الياس عبدالعزيز القحطاني

طالبات

المحاسبة

عائشه عادل بن سالم النغموشالحوراء عباس بن علي األحمد

عذاء بداح عبدالله القحطانيأمل فتحي بن محمد آل تنبل

عزيزة خالد يوسف البعيجانأمل محمد بن مرعي القحطاني

غزالن فهد بن عبدالهادي الياميجنى عثمان بن سعود الحزيم

في خالد ظافر الشهرانيدانا حسن بن سعد الوصالي

لجين حسن رده الخديديرانيه جبران بن على القحطاني

لمى عبدالعزيز بن فهد بالغنيمرزان عثمان بن موسى الزهراني

ليلى وجدى بن حجي الشيتيرغد سليمان بن ابراهيم المطرودي

لينه محمد بن عبدالله السنانرغد عبدالله بن عبدالعزيز الناصر

مريم سلمان بن حسن العمرريم محمد بن سعد القحطاني

منار مرشد بن عبدالله الزهرانيريما حسين بن علي الزهراني

مها حسين بن حمدان الياميزينب جعفر بن باقر الصايغ

موضي خلف صالح الشمريسارا سعيد بن عبدالعظيم البراهيم

نوره طارق بن عثمان السنانيساره ابراهيم عثمان العمودي

نوره عبدالله احمد النشميساره صالح ظافر القحطاني

نوره محمد بن عبدالوهاب الشهريساره عبدالباري بن امعيض الغامدي

هيفاء علي بن سعيد الزهرانيساره محمد ابراهيم العجاجي

وجدان عبدالعزيز بن صالح الغامديشهد عايد فريج الشمري

وهج مطلق عوض العتيبيشيخه مصطفى بن عبدالله المجلجل

-شيماء سعود معجب العجالين

طالب
نظم معلومات إدارية

عبدالرحمن احمد يوسف الصوماليأسامة محمد   البتيري
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طالب

نظم معلومات إدارية
فيصل عبدالله بن سعيد الزهرانيعبدالعزيز عبدالله بن عبدالرحمن الدوسري

نواف عمير كرامه المنهاليعبدالكريم حبيب منصور آل سالم

-علي محمد بن علي العرفه

طالبات

نظم معلومات إدارية
ريم مسعود حمد ال غانماثير احمد بن جمعان الغامدي

ريهام عبدالله ربيع عبدالله القحطانياسرار بدر بن جعفر مرار

ساره حفظي عبدالله الشهريالمها وليد بن عبداللطيف المقرن

ساره زايد سعيد ال عايضامل محمد يحي عسيري

سميه محمد بن سعيد االحمريايناس عثمان صالح الغامدي

شهد سعد بن مسعد المطيريأريج منصور بن هادي بالحارث

شيماء سامي بن خليفه الدوسريآالء عبدالرحمن بن سعد الغامدي

طيف هيازع احمد الشهريبتول علي بن احمد البدراني

غاده ابراهيم بن عبدالعزيز الرقيعيبشاير سعيد بن محمد القحطاني

غدير عبدالرحيم بن حربي الغامديبنان ماهر سليمان القرشى

فاطمة محسن منير الحربيجمانه احمد بن سعيد القحطاني

فاطمة وائل بن حسين المرهونجود سعد محمد عسيري

ليال - - محمدجود محمد عبدالله شعالن

ليان محمد بن احمد الزهرانيخلود خالد عمير السفياني

معصومه أحمد بن علوي آل عليخلود علي بن محمد الحربي

منيرة ماضي محمد الهاجريذكرى فريد بن صالح النجراني

نورا عبدالعزيز بن سعود السبيتربى عبدالرحمن بن شوعي مجرشي

نورا علي سليمان الرشيدرزان حسين بن عزان آل مقبول

نوره خليل الفي القحطانيرغد عوض بن سالم القحطاني

نوره عبداللطيف عبدالله الشريمرفعه بدر بن سعدون الخالدي

هيا محمد فواز الهاجريرهف عثمان ناصر العبدالكريم

وصايف محمد بن هادي القحطانيرهف عوض بن سالم القحطاني

ياسمين حكيم بن محمد آل ابوشاهينرهف فهد بن عابد المولد
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة المجتمــع 
للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو درجة الدبلــوم

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

التأمين

ضحى بنت محمد بن موسى بوعليايمان بنت عبدالغني بن علي الجبيلي

هدى ناصر بن محمد الخميسشوق ضيف  الله علي الشهري

طالب
التمويل

-عبدالرحمن ذياب بن عبدالله الذياب

طالبات

التمويل

عروب عبدالله بن سعد المسعريحوريه بنت محمد بن ابراهيم الرويشد

فاطمه عباس بن علي ال ثوابرغده فواز زارب القحطاني

في بنت بدر بن مطر الزكرتيريانه محمد سليمان القحطاني

مثايل هارون ابراهيم الهزاعساره سعد محمد الشبيعان

منيره فهيد مسفر العرجانيساره علي بن عمير الشمراني

نور يوسف بن حبيب بوعريشسكينه محمد بن رضي لباد

طالبات

إدارة الموارد البشرية

لمياء حمود عبدالله القرنيعهود عبدالله شريده الشمري

-غيداء عيد بن محمد القحطانى

طالب

إدارة إمداد

عبدالمجيد مصطفى بن عثمان برناويحسين علي بن عبدالله البقشي

عالء خالد بن فخري آل فخرسطام سعد بن سرور القثامي

محمد شيبان سعيد القحطانيعبدالعظيم علي بن عبدالعظيم الدبيسي

طالبات

إدارة إمداد

صالحه عبدالخالق أحمد القرنيرهف سلوم بن مجدل الخالدي

فاطمه حسن بن علي آل نمرريان عبدالرحمن بن عبدالله آل ابراهيم

لولوه محمد بن صالح العبدالعالىزينب حسين بن عبدالمجيد آل رميح

مزون عبدالرحمن بن علي السحيبانيساره ابراهيم بن عيسى آل غزوي

وعد محمد بن عبدالرزاق الحدادسحر حسين علي النمر

طالبات
تقنية المعلومات

جواهر بنت جمال بن ناصر الجبرينالهنوف محمد ابن هاشم الكيادي
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خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

تقنية المعلومات

شهد بنت عبدالرحمن بن عبدالله القرنيرزان بنت جمال بن محمد الدهيش

شهد مشعل عمر العتيبيرغد عبدالله عايض القثامي

عصماء خالد   معتوقروان ابراهيم بن مسفر الغامدي

هدى محمد بن راشد الغربيريم معيض بن راجح المالكى

وعد عبدالعزيز عبدالله الغامديريما سامي ابراهيم القاضي

طالبات

علوم الحاسب

زينب بنت احمد بن يوسف جليحتغريد عبدالله عائض بن حسان

شريفه أحمد بن فهد النصردانه بنت يوسف بن حسن الدوسري

هناء خالد ابراهيم القصيررزان بنت احمد بن عطيه الزهراني

-رقية حسن بن حمزه المعبر

طالبات

نظم المعلومات

في حمود عوض الجعيداسماء هادي حسين آل عريج

مي احمد بن مبارك المزنعيالعنود حسين محسن القحطاني

هديل بنت هاني بن محمد القحطانيسلمى عادل صالح العاده

-غاده بنت عبدالرحمن بن ابريه الشهراني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات
التأمين

ليلى رياض احمد المسلمفاديه برهان الدين   الحريري

طالبات

التمويل
ريناد حسين محمد الشهريالجوهره احمد بن ابراهيم الجالل

ساره عبدالله بن حسن آل داؤودالمها طلعت عبدالله الدوسري

سكينه جعفر بن محمد ال رامساميره محمد بن ناصر الشمراني

شهد خالد بن احمد الذيببدريه طلعت عبدالله الدوسري

شهد فؤاد محمد السليمبيان علي بن محمد الحميدي

مرام عمير عبدالرحمن الزهرانيخلود عبدالله بن عبدالعزيز القحطاني

منار عبدالغني سعيد آل ربحربى صقر بن محمد الغامدي

-رنيم علي بن ظافر القحطاني

طالبات
إدارة الموارد البشرية

اميره علي بن دبي العنزيالهنوف سعود بن صالح الفجحان

ايات علي بن مدن آل محسنامنه موسى محمد شراحيلي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

إدارة الموارد البشرية

سناء احمد عبدالرحمن العمريأروى خلف بن ابراهيم الخلف

فاطمه احمد بن محمد الغامديأفنان عبدالرحمن هادي الشهراني

فاطمه عبدالله بن أحمد آل سليسدليل محمد مسفر العجمي

نادرين حسين احمد وحيشيرحمه عوض بن عطيه الزهراني

نجود سعد بن صالح الشمرانيرهام عبدالرحمن بن محمد الخيرالله

ندى مسلم بن مبارك الدوسريريم ساير بن عايد العنزي

نوف سعدون خلف العنزيزينب علي محمد العطيه

هبه علي بن صالح التويجريساره عبدالعزيز بن حمد الخالدي

هدى عوض بن هادي ال سليمسميه بنت علي بن خلوفه صمان

طالب

إدارة إمداد

كاسنجي     جلجيسالطاهر حسن بن صادق صوان

مديس     باوااياد حسين بن عطيه اللهيبي

مهدي محمد بن مدن المسكينتركي علي بن محمد الغامدي

نيزار بولو   هاشمحمد يعقوب على الجيعان

-شاد حسين   الغياالم

طالبات

إدارة إمداد

ليلى احمد بن عبدالله الغامدياصايل خالد معيض الزهراني

مرام عايض   ابالحارثخلود محمد بن ابراهيم الهنداس

مريم حسن بن علي آل هاللزينب علي محمد السليمان

نوره محمد بن مرزوق العنبرشوق سعد عبدالله الدوسري

طالب

تقنية المعلومات

فهد هشام بن حمد القرونيأحمد عبدالله بن حسن الشهري

نواف سعيد سعد الشلويزهير احمد بن عبدالوهاب الشقاق

-عقيل عبدالله بن حسين رضوان

طالبات

تقنية المعلومات

آيه زكي بن علي آل ابراهيماثير سمير بن محمد النعيم

جواهر خلف بن عبدالله الحارثيارجوان عطاالله بجاد المطيري

حنان ظافر حسن القحطانياريج بندر محمد العصيمي

خلود على بن احمد ال سروراالء سامي ناصر الفهيد

دالل عمر محمد القحطانيالبتول محمد بن علي المشعل

ديمه احمد عبدالله الشبيعانالعنود عبدالله بن محمد الهاجري

دينا عبدالرحمن بن منصور القحطانيانوار عبدالعزيز بن هالل الحمران

رحاب حسين ناصر المحمدعليأثير صالح محمد القرنى
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

تقنية المعلومات

فاطمه ابراهيم بن حسن آل شهابرحمه ناصر بن ظافر ال عبيه

فاطمه زكي بن حسين آل ابراهيمرزان محمد بن عبدالله الواصل

فاطمه فالح حسن النجيديرقيه ابراهيم بن شريده النحوي

فيء يحي بن محمد القحطانيرنا خالد بن عبدالرحمن الزهراني

كوثر صالح عبدالمحسن الحرزرنيم محمد على حصريم

لجين خليفه بن سلمان المهناءرهف علي سعيد الزهراني

لولوه نايف بن حسين النصارروان احمد بن معيض الزهراني

ليان احمد بن حسن الحربيروان على عبدالرحمن الشهرى

ليلى عبده مزيد مجرشيزهراء علي بن عبدالله ال حمد

مالك محمد بن عبدالعزيز القارهزينه سعد بن علي القرني

منتهى علي بن حبيب آل منصورساره راشد بن ناصر البوعينين

مها مقبل مندي الرويليساره سمير خلف بورشيد

ميعاد علي بن مفرح األسمريعائشه فاضل بن احمد العامري

نور ناصر بن عبدالله آل أحمدعقيله مصلح عبدالله القنيص

نوره وليد سعد بوعبيدعال محمد عبدالله العاقل

هناء ظافر بن عوض الشهريغاليه عبدالله بن مناور الحربي

وجدان سالم محمد الشهريغدير فواز بن احمد العنزي

وضحى سعيد علي القحطانيغزيل عبدالله مسفر العجمي

ياسمين خالد بن سليمان الفايزغفران علي بن كاظم آل اسعيد

طالب

علوم الحاسب

محمد ناصر بن سلمان الزيدجاسم محمد بن حجي الغريري

هيثم - - فواززهير محمد بن عبدالله المؤمن

-علي حسين بن ناصر بوحسن

طالبات

علوم الحاسب

أماني احمد بن حمد عتيناسراء ابراهيم بن محمد المسلمي

حبيبه عبدالرحمن سعد الخالدىاشواق محمد بن علي السديرى

حمساء محمد بن حسن القحطانيالجوري صالح بن ابراهيم القرني

خلود األدهم بن معزي الرشيديالعنود صعفق منور الشمري

داليا ياسر بن سعيد الزهرانيالهنوف خالد حمد بن عريان

دانه علي حمدان الغامدياميره احمد حمدان الزهراني

دانه ناصر بن عبدالله الشهريايمان عبدالله بن محمد القرني

دالل سويلم رميح الشمريأثير ممدوح سلطان الفريجان

رحاب عثمان بن عبداللطيف العليانأسماء على بن مبارك العصيمي

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

علوم الحاسب

فاطمه عبدالله علي الخبازرغد بندر بن حمد المسلم

فاطمه علي بن عبدالله المشامعرهف عوض بن احمد القرني

فاطمه محمد بن حمد الدوسريروان على عبدالله الشهراني

فتون سعود عايد القرشيريم خالد بن داود المخضب

فجر خالد عبدالله الشريمريم عبدالله عبدالرحمن الحمادي

في توفيق بن عبدالعزيز الفهيدريما حسين بن محمد آل قوت

لولوه توفيق بن سعد الغنامريما فهمى بن حمد العبدالعظيم

ليان عبدالله مرعي العمريريناد عبدالله بن عبيد الغامدي

لينا عبدالله ناصر القحطانيريناد مبارك عبدالعزيز آل صفيان

مريم ماطر محسن محزريزينب علي بن عبدالوهاب آل بشري

مريم مبارك بن عبدالمحسن الخالديسارا احمد شهاب الدرويش

منار جابر بن طاهر الصويلسارا سعود بن سالم المدرع

منار علي بن حسين الدبيسساره خالد بن عبدالرحمن الجاسم

منيرة عبدالرحمن محمد العمارساره خالد خلف الشمري

منيره مبارك بن سالم الهاجريساره خالد مقبل العتيبي

منيره يحى حمد العودهسجى زين بن حمزه المشرفي

ميعاد متعب تركي المطيريسمر عائض بن مبارك القحطاني

ندى عماد اسماعيل مدنىسناء عادل حامد الغامدي

نور خالد بن عبدالله العبيدشوق عبدالهادي بن مرزوق ال نادر

نوف محمد بن خليفه بن ناسضحى محمد عبدالعزيز الناصر

وجدان سعد بن علي القحطانيعفاف خالد على الزهراني

وضحى توفيق بن علي آل بوعينينعقيله حسن بن منصور الجميعان

وفاء سالم بن ناصر ابوسرورفاطمه ابراهيم عبدالله آل هداف

والء عادل بن حسن الجفريفاطمه سامي بن عبدالله المدبس

-فاطمه عبدالله بن موسى النمر

طالبات

نظم المعلومات

رغد عبدالرحمن بن سعيد الزهرانياسماء محمد صالح الذيبان

رند عبدالله بن عبدالمحسن المانعيايمان علي بن عوض الشهري

ريفان منصور مبارك القحطانيأبرار عبدالعزيز بن محمد المهناء

سارة طلق بن كليب العتيبيجمالء صالح بن عبدالرحمن الحميدي

ساره اسامه عبدالرحيم سالمهجميله حمد بن حربي الهاجري

سجى الحسن صالح الزهرانيدانه منصور بن صالح الشمراني

سمر عبدالله بن سالم الغامديرغد حزام ابراهيم الدوسري
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

نظم المعلومات

نجوى علي ابراهيم الشمرانيشادن سفر بن عبدالله القحطاني

ندى ناصر علي البيشيضوى حمد مسفر القحطاني

نوار حميد بن عبدالله الشمريعهد فيصل محمد علي الثقفي

نوره خالد بن علي الطاهرفاطمه طارق بن ابراهيم المحمدي

نوف مقبل بن محمد الصيعريفي علي بن عبدالله بالحارث

هديل عبدالله غويزي العتيبيفي عليان بن الفي الشمري

وصال خالد بن علي الغامديلمياء خالد فخري األشقر

ياسمين علي بن عيسى اللهولينه براهيم بن محمد الصقيه

-مريم عبدالمحسن بن حسن الزواد

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

التأمين
حنان محمد بن خلوفه عتيناجالل حسن بن احمد آل جراد

حوراء هاني بن عبدالله آل عبدرب النبياريج جواد بن حسين المحمد

دانه محمد عبدالعزيز العرفجالريم سعود عبدالله الخالدي

دانيه جمال بن محمد العليالمها فيصل مسفر النعيمي

دالل بدر بن أحمد الصقيرامواج دواس مطير الشمري

ديم حمد عبدالرحمن الدوسريآالء حجي بن ياسين البن حمد

ديمه زيد بن مطلق الخالديآمنه عبدالعزيز بن علي آل عبدالعال

رغد الحميدي بن حمد االسعديبتول احمد بن علي آل عاشور

رغد عبدالله بن احجيالن المطيريبثينه علي عباس الزين

رند مانع بن صالح آل قريشهبدريه جابر علي مجرشي

رهام محمد سالم آل قرادبدريه سويد بن شديد الخالدي

رهف أحمد بن علي الشهريبشائر محمد علي عواجي

رهف محمد بن سعد الخضيربشرى عيسى حمدان الدوسري

روابى محمد بن سعيد القحطانيبيان عبدالله صالح العمري

روان خالد علي الشهرانيتغريد سعد راشد العميري

روضه حمزه علي الهويشلثمرة فايز سعيد العوبثاني

ريم بديع بن سالم القحطانيجنات سعيد بن علي المحاسنه

ريم حسين بن أحمد الحصارجود طالل زيد العتيبي

ريم عبدالعزيز احمد الغامديحنان سلطان بن علي الشمراني

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

التأمين

فاطمه محمد علي بن مهدي مرارريما فهد بن فالح المطيري

فرح فهد محمد الغامديريناد عبدالمجيد معيض الزهراني

لجين محمد راشد االسمريزهراء أحمد بن حسين المال

لطيفه عثمان بن محمد العويدزهراء مدين بن عبدالله آل عيسى

لميس عايد سعيد الغامديزينب جعفر بن حسن آل رميح

ليلى سعود بن سعيد آل دليمساره وليد حمد الحميدان

مرام محمد بن باقر الطويلسديم صالح بن على الغامدى

مروه جاسم احمد شويخاتسلطانه عبدالله ابن شريان العتيبي

مريم سالم بن حمد الكعبيسلمى محمد بن سلمان المسلم

مريم عبدالله محمد القحطانيسماح احمد بن محمد حكمي

مشاعل بندر بن محمد السبيعيسهام سالمين بن عبدالله العوبثاني

مضاوي سعد عبدالعزيز السبيعيشموخ برق محمد العيدي

مالذ علي رضي ال دبيسشهد شاهر بن عبدالله السرحاني

منار عبدالسالم بن احمد العليشوق بندر عبدالعزيز السديس

منار ناصر بن عبدالله الشهرانيشوق حامد عبدالرحمن الشوشان

مها حامد بن عبدالله العليانىشوق مبارك بن محمد الهاجري

ميسون فؤاد بن يوسف الحمادهشوق وحيد بن فيصل الدوسري

ندى علي بن عبدالله المحمدعليصالحه يحي بن محمد الهاللي

نور حبيب بن حسن ال داؤودضوى عبدالرحمن بن سلمان الملحم

نور سعيد بن عبدالله آل سويدضي شليل حاتم ال منصور

نور عبدالحميد محمد الحدبانيطيبه باسل توفيق الدايل

نوران علي بن سعد القرنيطيف سعود علي بن عريج

نورة فهد بن محمد السبيعيطيف عبدالله احمد الزهراني

نوره ابراهيم علي ال جازععائشه عايض فراج الحربي

نوره مشاري بن سعيد القحطانيعبير فارس علي القحطاني

نوف عثمان بن صالح الشمريغرام عبيدالله بن خيرالله الشمري

نوف عمير كرامه المنهاليفاطمة زكريا بن محمد آل سليمان

هبه هاني علي النجيدىفاطمة علي بن خليفه الشاوي

هتون بسام بن خليفه الدوسريفاطمة علي حسن آل بن علي

وجدان خليفه بن احمد العايدفاطمه سعيد بن محمد المسبح

-فاطمه عبداالله حسن آل يتيم

طالبات
التمويل

زهراء علي بن عبدالله آل عبيدالبندري خالد بن عايض القحطاني
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

التمويل

هديل عبدالعظيم بن عبدالله الشقاقيقسحر صالح بن عبدالكريم الزهراني

-مريم يعقوب بن ابراهيم الحسين

طالبات

إدارة الموارد البشرية

شمس مشعل علي الحارثيالعنود علي عوض المطيري

شهد حسن بن عبدالله الحوارأفنان عبيد عساف الطوياوي

شهد عايش بن عوض القحطانيأميره عايض بن محمد الحارثي

صباح معجب بن سعيد الشهرانيأنوار احمد بن منصور ال زاهر

ضي جابر بن ظافر الغامديبشاير علي بن عبده حساني

فاطمه احمد بن محمد الكعبيبشرى سعيد بن منيف الشهراني

لميس عصام بن عبدالرحمن الغامديجوري دخيل عبدالله آل شائق

لولوه جمال عبدالله بورشيدحسنه صالح حسن القرني

لينا تركي بن احمد عميرانحصه عبدالرحمن بن محمد العواد

مريم سعيد بن عبدالرحيم الناصرحنان صالح بن حسن العامري

منار أحمد بن عبدالله الداؤوددالل عثمان بن سحمي الهاجري

منال عبدالله بن علي المالكيديمة ماجد بن محمد الزامل

منيره بسام بن رجاء المهاشيررجاوي محمد بن حسين اليامي

مها خالد حمدان الدوسريرزان سفر بن علي الشمراني

موضى بكيم بن سعيد الزهرانيرزان صالح بن عبدالله آل صالم

نجله علي بن صالح الشروقيرنا محمد بن علي الفقيه

ندى محمد بركه الشمريرهف مانع محمد اليامي

نورة يحي بن جابر حريصيروابي عبداللة بن احمد العامر

نوف عبدالرحمن محمد العنزيروال حسين بن علي حوباني

هديل أحمد بن عبدالله عسيريريم جابر عيسى حربي

هديل عبدالله سفر الحارثيريم سعد بن اسويد الخالدي

هند طارق بن يوسف العصيلريناد حسن بن حمود معافا

وجدان علي بن شايع االسمريسارة عبدالهادي بن محمد الغامدي

وضحى محمد ناصر الهاجريسارة مزيد بن سويلم العنزي

ياقوت فائز بن سلمان الجبيليساره بندر بن فالح الحربي

-ساره حاشم مشل الشمري

طالب
إدارة إمداد

محمد حسين بن علي الغريريمحمد احمد بن عبدالمحسن الجشي

طالبات
إدارة إمداد

أثير محمد بن عبدالرحمن الزهرانياشواق خالد بن ابراهيم العماري

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

إدارة إمداد

صفيه عالي بن علي القرنيزينب زهير بن عاشور آل سليمان

ميالف محسن محمد المكاونيسارة علي بن عبدالله العباس

هند محمد احمد جراحشيخه بكر بن ابراهيم الدوسري

هيا علي محمد السهليصباح سليم حضيض الصبحي

طالب

إدارة سالسل اإلمداد

فهد سلمان بن سعود السماعيلرامي سامى بن طالب المشقاب

محمد زيد بن محمد الرشيدعتيق عايد عتيق الشمري

طالبات

إدارة سالسل اإلمداد

دالل خالد بن عبدالرحمن المنديلاثير صالح بن داود المهناء

ديمه بندر بن عبدالعزيز المعجلاسماء اسعد بن جاسم السمير

رزان عبدالرزاق بن موسى الهوساويالدانه عبدالرحمن بن محمد البازعى

رغد مبارك بن سعود المشاريالهام سلمان خميس الذوادى

رقية محمد سالم العليويالهنوف عبدالله جمعان الزهراني

رناد سعد بن عبدالله أبودرمانامجاد عامر بن الحسين الغبيشي

رهام حجي عبدالله الرشيديامل محمد عوض العماري

روان ابراهيم ناصر ناصراميره حسين يعقوب يوسف مرزوق

روان احمد بن سلمان ال مهديأروى محمد بن عبدالله القحطاني

ريم صالح بن سالم عنتر الخالديأصايل بندر بن تركي الجري

ريم عبداللطيف بن حسين الحسينبدرية ناصر عبدالقادر الحسينان

ريم عبدالواحد بن احمد النجيديبدريه فهد زيد آل الحارث

ريم يعن الله علي العامريبدريه مبارك بن عبدالله البدين

ريماس علي بن سعد العليانيبشاير محمد محمود ابوعسكر

ريهام ابراهيم بن علي الكويتيبلقيس فواز بن هالل آل بشير

زهراء حمدان محمد عودهجواهر سفيان بن عبدالله البدين

زهراء عبدالله بن محمد آل صالحجواهر محمد بن نوري الناشري

زهراء علي بن محمد الدهانجوري محمد عبدالله الدوسري

زهراء مفتن محمد محزريجيهان محمد بن سلطان العمري

زينب محمد عبدالعزيز العليحصه عبدالسالم بن علي الصانع

ساره تركي بن ناصر الهزاعحليمه سالم بن غبران خبراني

ساره عبدالله بن قاسم العبودحنان نديب بن ناصر الرشيدي

ساره عبيد بن عبيدان العتيبيحوراء محمد بن حسن ال ربح

ساره علي بن مشبب الشهرانيدانه حابس محمد العنزي

سديل محمد سعد أبوعنوندانه علي بن فايز االسمري



173 دليل الخريجين 1443 - 2022دليل الخريجين 1443 - 1722022

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

إدارة سالسل اإلمداد

مريم محمد بن حسن النمرسهام حسين بن حمد الحسن

مريم محمد بن منصور آل ناصرشايعه عبدالله بن عبدالله المكاييل

منار رضي بن ابراهيم آل سالمشهد احمد محمد العمودي

منال محمد بن احمد الصادقشهد خالد بن جاسم اللهو

مهديه عبدالمجيد حسين الناصرشهد عبدالله بن مشرف المالكي

موضي ابراهيم بن عبدالله المساعدشيخه سعد بن سلمان الماجد

موضي بدر بن ضاوي العتيبيضحى نايف بن محسن العتيبي

نجد صحن بن سحلي الشمريعائشة خالد بن ابراهيم الحسين

ندى علي بن حمدان الغامديعائشه هتوش بن مشبب القحطاني

نعيمه محمد بن عوض المهريعبير علي بن حسن الناصر

نورا محمد بن عبدالله آل طلحانعقيلة عبدالعزيز بن سعيد الخباز

نوره حبيب بن يوسف الرستمعهود طالب بن حسين المنهالي

نوره علي ذعار الحربيغادة عبدالله بن محمد الكيتب

نوره فهد ابراهيم العجيمىغاليه سالم بن محمد الدوسري

هبة عبدالله بن صالح الجعفرفاطمة مهدي بن حسن اخميري

هديل احمد محمد حكميفاطمه احمد بن محمد الناصر

هديل سعد محمد المقهويفاطمه حمد بن سالم الزعبي

هيا فهد بن عبدالعزيز العوادفاطمه خالد بن احمد آل نورالدين

هيله محمد بن خالد البجادفاطمه صالح بن عبدالله بشر

ود ناصر سعد العتيبيفاطمه عبدالله بن أحمد السيهاتي

وداد علي بن عبدالله المهريفتون عبدالله بن محمد الشهراني

وديعه عبدالله بن شاكر الجراشلجين ابراهيم بن قاسم آل حسين

وسن علي بن حسن الحكيمليلى أحمد بن محمد عواجي

وصايف خالد بن عبدالرحمن المقبلمروج سعد صالح القحطاني

يارا عبدالخالق بن سعد الغامديمروه مصطفى علي الخاتم

ياسمين سعيد بن عبدالله الغامديمروى علي حامد العطاس

طالب

تقنية المعلومات

عبدالرحمن بدر لفو الرشيديريان رضى بن خيرالدين طرابزوني

عبدالله ابراهيم عبدالعزيز الغانمسجاد علي بن احمد ال شيف

-طالل عبدالله بن عبدالرحمن النعيم

طالبات

تقنية المعلومات

ريما صالح قاسم الزهرانيحسنه محمد بن سعيد المهري

شيخه احمد بن صالح الخليفرغد صالح بن سعد العميري

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

تقنية المعلومات

مرام سعيد بن مزيد المطيرىعزيزه محمد بن سالم الراشدي

مريم محمد بن سعود الوبرهفاطمه مضر بن ابراهيم المرهون

مشاعل وليد بن سعد بورسيسليلى أحمد بن مسواك قيسي

طالبات

علوم الحاسب

شيهانه خالد بن يحي الغامديامجاد سليمان سبيل الرشيدي

ضي حسين غازي المطيريبدور حسين مغنم الحارثي

غدير ناجي بن أحمد آل منيانتسنيم عبدالباسط علي مسعد

فاطمه احمد بن صالح المازنيحنين محمد بن علي آل نجم

لبنى غيثان حسن العمريريما نواف محمد العمري

نوال جمعان بن مسعود تليديسمر عدنان بن عبدالله السماعيل

وسن خالد بن موسى الزهرانيشموع عايش بن مرزوق المطيري

طالبات

نظم المعلومات

زينب ماجد بن حسن السيهاتياسرار طارق بن ابراهيم الرشيد

ملحه عبدالرحمن بن عائض الوعلهأمتنان علي عطيه الزهراني

مها حسين صالح قابسآروى عوض مطيحن الشهراني

-ربى رامي عبدالله الدخيل
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بيــان بأســماء الخريجيــن والمتوقــع تخرجهــم مــن كليــة المجتمــع 
بالقطيــف للعــام الجامعــي ١٤٤٣هـــ

 

خريجو درجة الدبلـــوم

خريجو الفصل الدراسي األول

التخصصالجنس

طالبات

التأمين

فاطمه ياسر بن ابراهيم آل درويشاسماء يتيم علي ال فصيل

مرام عمر بن سلمان الناجمروان مشعل بن بندر الزيادي

نور عبدالله بن أحمد ادخيلفاطمه جواد طاهر العبدي

طالبات

التمويل

روان سلمان فائح البقميالزهراء اسكندر بن احمد آل ابراهيم

زهراء بنت عبدالعزيز بن حسن آل رامسرنا عبدالرحمن بن مغرم الغامدي

مريم محمد بن جواد بوشقرهرهام بنت عبدالرحمن بن راشد العثمان

-رهف بنت خالد بن مقعد العتيبي

طالبات

إدارة إمداد
فاطمه عيسى بن عيسى البالديبنين علي بن عبدالمحسن المؤمن

في علي محمد آل صالحديمه عبدالمنعم بن احمد الغامدي

وجدان علي معيض القحطانيريم علي بن سعيد البحراني

طالبات

تقنية المعلومات

فاطمة حسن بن محمدعلي آل عمارالجوري فاضل محمد العجمي

واليه علي بن سلمان القصيميريم احمد بن محمد الزهراني

-غدير علي بن عبدالله آل ابوصعب
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المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات

التمويل
فاطمه صالح بن علي الرضوانأنوار عبدالقادر بن محمد البعيجان

فاطمه محمد بن جاسم النزغهشروق وهب بن عبدالله المرزوق

واليه عبدالحكيم بن عباس القديحيفاطمه احمد بن موسى آل عمران

طالبات

إدارة إمداد

فاطمه على طاهر الشاوىساره شايع بن عبدالعزيز الوسمى

هديل زايد علي بالحارثطيف عبدالله سالم القحطاني

طالبات

تقنية المعلومات

عائشه حمد جمعه العاثميأمجاد محمد سعيد العتيبي

فاطمه حسن بن ماجد آل هاشمأمنيه احمد بن محمد السويلم

فاطمه طالل بن علي آل سعيدجمانه سعود بن حسين المناسف

لنا جمعان بن عباس الغامديحوراء ابراهيم بن صالح شوكان

مريم ابراهيم بن عدنان الشعلهحوراء مهدي بن علي القالف

منى محمد بن درباش الخثعميزهراء صالح بن محمد الشيوخ

نداء أحمد بن علي آل غزويساره منصور بن هاشم الدوسري

هنادي عبدالله بن مساعد الزهرانيسمر زامل بن جميل جعفر

-شيماء عبدالله محمد مباركي

طالبات

علوم الحاسب

مريم عبدالغني بن فهد العيسىآمنه عبدالله بن سالم باوادي

مزيده علي بن يحي مجرشيرنين صالح عبدالعزيز الخليفه

منور محمد فهد بوعيسىزينب علي بن عبدالله الذيب

مي بدر مبارك الخالديسارا خالد بن خليفه الزعبي

نجيبة شرف بن علي العلوياتساره علي بن محمد اليامي

نرجس على بن حسن المكحلشريفه وليد بن ناصر السوداني

هديل عايض بن ناصر النجدىفاطمه حسين بن عباس الحمد

وعد محمد فهد بوعيسىفاطمه عواض بن فالح العازمي

طالبات

نظم المعلومات

عاليه حمد بن مانع آل زمانانبشاير األدهم بن معزي الرشيدي

فاطمة محمد بن سالم الحارثيرزان عبدالله فزعان القحطاني

فاطمه احمد بن محمد الرمضانزينب حسن بن علي عبادي

مها مبارك بن محمد النمشانزينب علي احمد السمين

نور حيدر بن حسن آل خميسسلمى سعد بن محمد الخالدي

نوره عبدالعزيز بن علي المريشموخ عادل خضر القرشي

نوف حسين بن سعد الشهرانيشوق صالح بن أحمد المبشر

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الثاني

التخصصالجنس

طالبات
نظم المعلومات

وصال ابراهيم بن عبدالله التريكيهياء مبارك بن ناصر الدوسري

المتوقع تخرجهم الفصل الدراسي الصيفي

التخصصالجنس

طالبات

التأمين
سكينه عبداالله بن حسن الراشدأمجاد سعد بن علي الخالدي

سندس حسين صالح الدبوسأمل عبدالله بن احمد االربش

شذى ابراهيم بن حمود عرجانبيان حسين علي الخليفه

صفيه اسعد بن مهدي الطويلرحمه زكي بن سعود الشاخوري

فاطمه ابراهيم بن علي األصيلرهف مشعل بن خلف الخالدي

فاطمه احمد بن علي السيهاتيزينب حسن بن عبدالله سالم

فتون محمد عبدرب الرسول العليوزينب عبدالكريم بن علي آل غريب

لينه ماجد بن احمد الدينيزينب محمد بن مكي البحراني

ماريه محمد عبدالرحمن الحسنيزينب مهدي بن رضي الحداد

مثايل صالح بن محمد الحربيساجده محمد بن احمد فاضل

نور عبدالله بن يوسف المقرقشسارة عبدالله بن احمد ال اوحيمد

هبه عبدالله يوسف السيهاتيساره راشد صالح الزوري

طالبات
التمويل

علياء - - بدرزهراء محمد بن حسن آل باقر

طالبات

إدارة إمداد

زهراء علي بن عباس الهفوفيحوراء علي بن احمد الوادي

صيدة صالح بن حسن الياميخلود معيبد بشيبش الحربي

-رغد يحي علي معشي

طالبات

إدارة سالسل اإلمداد

ريم محمد بن ثاني الخالدياثير فهد يحي الصقور

ريما محمد غباش الحربياالء حسين بن عيسى المنصور

زهراء عبدالله محمد آل جميعالهنوف علي بن محمد الناصر

زهراء علي احمد آل ثنيانأبرار مسيح بن احمد آل مدن

زهراء علي بن عبدالله ال رمضانآالء جعفر بن احمد آل انتيف

زينب توفيق بن علي اللبادجنان سلمان بن حسين آل فضل

زينب عبدالله بن باقر الشاخوريرزان احمد ابراهيم الزهراني
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طالبات

إدارة سالسل اإلمداد

قمرة عالي بن فهيد القحطانيرناد محمد بن حبيب آل خاتم

ليلى اسعد بن علي الهاشمزينب مسلم بن يعقوب آل يعقوب

ليلى عبداللطيف بن عبدالله الدوسريساره حامد علي القحطاني

مريم عقيل بن فضل المحمدعليسكنه محمد بن علي المشهد

ميثاء بروك مبارك النعيميشذى محمد بن علي الزهراني

نور علي بن عبدالله الجبيليشيخه باسم بن عبدالعزيز الصالح

نور محمد بن سليمان المهريفاطمه ابراهيم بن عبدالله السيهاتي

نوره جابر بن عبدالله الناصرفاطمه حسين بن علي آل مال الله

والء صالح عبدالله الفرجفاطمه سلمان بن احمد آل اوحيد

والء عبدالجبار بن علي آل معيركفاطمه علي بن قاسم الحايك

طالبات

تقنية المعلومات

ساجده عبدالله بن علي آل حبيبأريج محمد بن علي الزبيل

مروه جواد عبدرب  الرسول البشرحوراء عبدالعظيم بن شبر السيدعلي

مريم فاضل بن معتوق آل ربيعحوراء عبدالله بن جعفر العصافره

نوف بشير بن حامد العنزيروز خالد بن شتيوي البالدي

يسرى ربيع بن احمد أشيزهراء علي عبدرب  الرسول البيابي

-زينب محمد بن سعيد الشيخ

طالبات
علوم الحاسب

منيره مشاري سالم الشمريكوثر صالح مهدي آل خميس

طالبات

نظم المعلومات

روان مساعد بن سعدي الزهرانيبتول حسين بن علي الحمد

زينب علي بن موسى األقزمبيان جمال بن محمد السني

زينب علي سعيد الشهرانيتهاني رفعت هامل الهامل

سلمى تركي عبدالعزيز البهيدلحصه ناصر بن حسن الدوسري

فاطمه عبدالله بن علي آل قمبرحنان ناصر بن صالح العيوني

لجين محمد بن راجح ال الحارثحوراء ابراهيم بن مهدي البدن

مريم وليد بن ناصر السودانيخزامى عبدالله بن سليمان الفايز

-رهف مساعد بن مسفر الغامدي




