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أبنائي وبناتي :

لقــد ســخرت لكــم دولتكــم كل اإلمكانيــات ، ويســرت 

أرقــى  فــي  العلــم  مــن  لتنهلــوا  الســبل  كل  لكــم 

ينتظــر  والوطــن  والخــارج،  الداخــل  فــي  الجامعــات 

منكــم  الكثيــر ، فعليكــم أن تحرصــوا علــى اســتغالل 

أوقاتكــم فــي التحصيل ، فأنتم اســتثمار المســتقبل 

للوطــن ، ونحــن حريصــون كل الحــرص علــى إيجــاد 

فــرص العمــل بمــا يحقــق لكــم الحيــاة الكريمــة  .

خادم الحرمين الشرفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز

)حفظه اهلل(
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االنتماء، والنزاهة،  والثقة،  والتفوق ، والتميز، وااللتزام بالجودة، واالحترافية المهنية.

الرؤية :

الرسالة :

القيم :

أن تكون منارة المرأة للمعرفة والقيم

هــي جامعــة شــأملة للمــرأة متميــزة بريادتهــا التعليميــة وأبحاثهــا العلميــة تســهم 

فــي بنــاء االقتصــاد المعرفــي بشــراكة مجتمعيــة وعالميــة.
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كلمة مديرة الجامعة

طالباتنا الخريجات وفخر هذا الوطن الغالي ..

اليــوم هــو تاريــخ ميــالد جديــد فــي حياتكــن .. هــو توقيــت ال ينســى موعــده مــع طموحــات الغــد 

وتباشــير المســتقبل .. 

ْشــَن فرحــة النجــاح واإلنجــاز بعــد أن أنهيتــن رحلــة اإلعــداد لتبــدأ رحلــة جديــدة مــع التحــدي 
ِ

اليــوم تَع

والوصــول بأحالمكــن لموقــع المشــاركة فــي تنميــة الوطــن واالرتقــاء بــه ســاللم المجــد. 

اليــوم نتشــارك معكــن ثمــرة الســهر والصبــر والكفــاح .. ســاعات التحــدي ولياليــه، كل تلــك 

الصعــاب التــي أثبتــن أنكــن قــادرات علــى تجاوزهــا، والمضــي قدًمــا فــي طريــق اإلبــداع، بعــد أن تزودتــن 

فــي هــذه الجامعــة بالعلــم والمعرفــة والتجــارب الثريــة. 

أتطلــع منكــن الحــرص علــى تطويــر معارفكــن ومهاراتكــن فهــي تعــّد رافــدًا مهمــًا للكفــاءات 

المتميــزة حتــى تواكــب التحديــث والتطويــر ألجــل بنــاء مجتمــع المعرفــة، وهــي الســمة والمقيــاس 

الحقيقــي للتفــوق والتميــز والريــادة والمنافســة فــي مجــاالت البحــث العلمــي وســوق العمــل.

بناتنــا الطالبــات: بلدكــن المملكــة العربيــة الســعودية هــي قبلــة المســلمين وشــريك اســتراتيجي 

بالمشــهد الدولــي وتمثــل ثقــاًل هامــًا علــى المســتوى العالمــي والداعــم األول لقضايــا اإلنســانية، وتقــود 

اليــوم أكبــر رؤيــة استشــرافية للمســتقبل، وواجبنــا جميًعــا مــن أي موقــع نعمــل فيــه أن نمثــل بالدنــا 

خيــر تمثيــل ونســعى لرفعتهــا علــى كل المياديــن، وأنتــن أهــٌل لذلــك.

        أ.د. إيناس بنت سليمان العيسى
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كليات وتخصصات الجامعة

االقسام الكلية م

الطب والجراحة كلية الطب البشري1

طب وجراحة الفم واألسنان كلية طب األسنان 2

دكتور صيدلي كلية الصيدلة 3

كلية الصحة وعلوم التأهيل 4

1/ علوم التأهيل 
2/ علوم الصحة 

3/ العلوم اإلشعاعية
4/ علوم االتصال الصحي 

علوم التمريض كلية التمريض 5

كلية العلوم 6

1/ العلوم الرياضية 
2/ الكيمياء
3/ الفيزياء 

4/ األحياء

كلية علوم الحاسب والمعلومات 7

1/ علوم الحاسبات 
2/ شبكات وأنظمة االتصاالت 

3/ نظم المعلومات .
4/ تقنية المعلومات .

كلية اإلدارة واألعمال 8

1/ المحاسبة
2/ االقتصاد
3/ األنظمة 

4/ إدارة األعمال 
5/ التمويل  الدولي )دبلن(

6/ تقنيات التسويق واالبتكار 

كلية التصاميم والفنون 9

1/ التصوير التشكيلي والطباعة
2/ الفنون البصرية .

3/ التصميم الداخلي 
4/ التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية 

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

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

3/ قسم اللغوبات التطبيقية 
4/ قسم ادب االنجليزي .

كلية التربية 11

1/ التربية الخاصة 
2/ علم النفس 

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

خدمة إجتماعية كلية الخدمة االجتماعية 12

كلية اآلداب13

1/ الدراسات االسالمية 
2/ التاريخ 

3/ المكتبات والمعلومات 
4/ الجغرافيا 

5/ اللغة العربية 
6/ اللغة اإلنجليزية آدابها 

كلية المجتمع )دبلوم(14

1/ العلوم اإلدارية 
إدارة االعمال 

إدارة مكاتب 
المحاسبة 

التسويق 
2/ علوم الحاسب وتقنية المعلومات 

البرمجة
تصميم المواقع 

تقنية المعلومات 

معهد تعليم اللغة العربية 15
اللغة العربية للناطقات بغيرها  )دبلوم (
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كلية علوم الحاسب والمعلومات
غفران بنت خالد عبد المحسن العليان. 1

اإلدارة واألعمال
لينة بنت حسن الزهراني. 1

كلية اللغات
ابتهال بنت فهد بن حمد الفواز. 1

أفنان بنت إبراهيم هارون. 2

رحمة بنت عبدالمجيد محمد العمودي. 3

شذى بنت عمر محمد الطيار. 4

مؤمنة بنت خالد حجازي. 5

مجد بنت عادل حسن مصلح. 6

مريم بنت إبراهيم عباس محمد أحمد. 7

معالي بنت عبدهللا معيوض السلقي. 8

مالك بنت ماجد بن زايد المطيري. 9

هبه بنت أحمد فايز المصري. 10

هياء بنت ناصر بن السحمة القحطاني. 11

يارا بنت باسل غنيم. 12

ياسمين بنت عبدالرحمن محمد رضوان. 13

خريجات الفصل الصيفي الحاصالت على مرتبة الشرف األولى للعام 1438- 1439هـ
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خريجات الفصل الصيفي الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للعام 1438- 1439هـ

كلية التمريض
أمجاد بنت خالد بن عوض األحمري. 1

أروى بنت أحمد بن مفرح  الزهراني. 2

العنود خالد بن عبدالرزاق الصفي. 3

أميرة بنت وليد سليمان البليهي. 4

تذكار بنت أنور بن منقل العنزي. 5

حنين بنت علي بن محمد باجبع. 6

رفيف بنت محمد بن صالح الحسيني. 7

روان بنت عبدهللا بن حمود الخرجي. 8

سراء بنت أحمد سعيد العمري. 9

شذى بنت عبدهللا بن محمد الدعيلج. 10

مشاعل بنت النشمي بن خليف الشمري. 11

مضاوي بنت سعد بن إبراهيم المضحي. 12

منيرة بنت عبدالعزيز الالفي. 13

منيه بنت ناصر علي صليم. 14

كلية الصحة وعلوم التأهيل
خولة بنت عبداللطيف عبدالعزيز الدلقان. 1

كلية علوم الحاسب والمعلومات
أمجاد بنت حمد بن أحمد العسكر. 1

احتساب بنت عبيد بن معزي الضويحي. 2

كلية التصاميم والفنون
أمل بنت محمد الخليفي. 1

أنسام بنت عدنان العثمان. 2

رزان بنت سعود بن حمد المسعري. 3

شهد بنت عبدهللا مسعد الجعيد. 4

كلية اإلدارة واألعمال
دانة بنت ماجد الجاسر. 1

ريهام بنت سعد بن ناصر المساعد. 2

نهى بنت ناصر بن سعد المرشدي العتيبي. 3

هنوف بنت عبدالعزيز المديفر. 4

كلية اللغات
أسماء بنت ماجد عبد المجيد المالكي. 1

أمل بنت عبدالرحمن بن فهد الهميم. 2

أريج بنت عبدهللا بن معيبد السليمي الحربي. 3

بدور بنت عبد هللا علي المطري. 4



الخريجات للعام 1440/1439هـ

16

خريجات الفصل الصيفي الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية للعام 1438- 1439هـ

خلود بنت أحمد بن علي ضبعان. 5

خلود بنت صالح بن حسين الصغير. 6

ذكرى بنت خالد الهمش. 7

رغد بنت إبراهيم عبدهللا العقيل. 8

سحر بنت خالد بن عبدالعزيز المرداسي. 9

شموخ بنت إبراهيم بن سعود الدخيل. 10

شهد بنت نقاء المطيري. 11

صفاء بنت أحمد صالح باسمير. 12

نورة بنت فهيد بن الخنفري القحطاني. 13

نوف بنت محمد بن خلف  العتيبي. 14

هيفاء بنت علي بن عوض آل حمدان الزهراني. 15

وعد بنت حمد بن ناجي الشلوي. 16

كلية الخدمة اإلجتماعية
أشواق بنت يوسف بن صالح الحربي. 1

العنود بنت سالم بن مطر الحربي. 2

أماني بنت محمد بن عوض خزيم. 3

نورة بنت علي بن القحطاني. 4

هديل بنت رديف بن محلي. 5
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الحاصالت على درجة البكالوريوس الفصل الصيفي للعام الجامعي 1438 - 1439 هـ
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كلية التمريض
أفنان بنت محمد بن أحمد ال سهل. 1

أمجاد بنت خالد بن عوض األحمري. 2

أمجاد بنت عيد خويتم العتيبي. 3

إبتسام بنت محمد بن يحيى خبراني. 4

أبرار بنت حزام بن عوض المطيري. 5

أثير بنت عبدهللا بن محمد باقيس. 6

إخالص بنت عبدالحكيم بن طالب عبيد هللا. 7

أروى بنت أحمد بن مفرح  الزهراني. 8

أروى عبدهللا بن خليفة. 9

أريج بنت عويضه بن ال كلبان الدوسري. 10

أسرار بنت نواف بن محمد اللحيدان الخيبري. 11

أفراح بنت سليم مثيب الشالحي المطيري. 12

أفنان بنت عماد الدين حسان البادي الخالدي. 13

أفنان بنت محمد بن عبدالعزيز العيد. 14

آالء بنت أحمد سالم الزهيري. 15

آالء بنت محمد بن عبدهللا العييري. 16

البتول بنت عبدهللا حمد القعيد. 17

العنود بنت عادل بن محمد اللهيب. 18

العنود بنت خالد بن عبدالرزاق الصفي. 19

أماني بنت وصل بن عطية الرحيلي. 20

أمجاد بنت إبراهيم بن ضاوي العتيبي. 21

أمجاد بنت محمد بن علي بن حميد. 22

أمل بنت فهد بن متعب االشجعي. 23

أمل بنت محسن بن حسين النعمي. 24

أمل بنت سالم حسن العمري. 25

أمل بنت محمد سعيد القحطاني. 26

أميرة بنت نشمي معلث المقوعي الرشيدي. 27

أميرة بنت وليد سليمان البليهي. 28

أنوار بنت عواد الحنتوشي الفدعاني العنزي. 29

إيمان بنت حسين بن علي حافظي. 30

بدور بنت عبدالرحمن ضمن الدغيلبي العتيبي. 31

بسمة بنت محمد علي بن موينع. 32

بشائر بنت علي أبوصالح. 33

بشاير بنت ناصر بن آل عامر الشهراني. 34

بشاير بنت ناصر بن فرحان الشهري. 35

بشاير بنت فهد عمر باشماخ. 36

بشرى بنت علي محمد آل جندان. 37

تذكار بنت أنور بن منقل العنزي. 38

تغريد بنت محمد بن أحمد الشهري. 39

تهاني بنت مهدي بن طاهر خرمي. 40

جوزاء بنت ناصر بن عيد السعيد. 41

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي  1438- 1439هـ
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حنان بنت صالح بن  يسلم باجهموم. 42

حنان بنت شيبوب جارهللا الفالح. 43

حنين بنت علي بن محمد باجبع. 44

حنين بنت صالح خميس المنصوري. 45

خلود بنت حمود بن أحمد القبس. 46

خلود بنت علي بن مونس  العبدي الشمري. 47

خلود بنت محمد الزين. 48

خلود بنت مسفر مزيد العتيبي. 49

ذكرى بنت عبدهللا بن مرزوق البقمي. 50

رابعة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الرحيان. 51

ربى بنت خيري بن محمد ضميري. 52

رفيف بنت محمد بن صالح الحسيني. 53

رنا بنت فايز محمد الرويس العتيبي. 54

رهف بنت خالد حامد مكي. 55

روان بنت عبدهللا بن حمود الخرجي. 56

روان بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العيسى. 57

روان بنت نايف بن عواض الرحيمي المطيري. 58

ريم بنت محمد ال النهي الشهري. 59

ريوف بنت متعب بن عاصم المطيري. 60

سارة بنت خالد بن نوح البسيط. 61

سارة بنت سليمان سعد آل محمد الغامدي. 62

سارة بنت عبدالعزيز الزومان. 63

سحر بنت تركي بن أدهم العنزي. 64

سحر بنت محمد بن عوض ال علي القرني. 65

سراء بنت أحمد سعيد العمري. 66

سعاد بنت مهناء المهناء. 67

سمر بنت تركي بن أدهم العنزي. 68

شذى بنت عبدهللا بن محمد الدعيلج. 69

شروق بنت عبد هللا فهد الحنيوي ال خثران. 70

شهد بنت حامد بن حمد العنزي. 71

شوق بنت ماجد بن غازي القطان. 72

صفاء بنت عقيل بن أحمد حكمي. 73

ضحى بنت ناصر بن العنزي. 74

عبير بنت عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 75

عبير بنت يوسف بن جامع الصومالي. 76

عفاف بنت مسفر بن مزيد العصيمي العتيبي. 77

عنود بنت عادل عبدهللا الدوسري. 78

عهد بنت سالم بن مرزوق الجعيثن الرشيدي. 79

عهد بنت فؤاد بن محمود حداد. 80

غيداء بنت إبراهيم بن عبدالرحمن الشايقي. 81

فاطمة بنت فهد علي العوني المطيري. 82

قمر بنت إبراهيم بن سعد العجيان. 83
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لبنى بنت محي الدين الدواليبي. 84

لبيبه بنت خالد بن فايز الغبيني العنزي. 85

لطيفة بنت سعد إبراهيم الشقراوي. 86

لميا بنت عبد هللا العقال. 87

مرام بنت مشعل بن عثمان السنيدي. 88

مشاعل بنت النشمي بن خليف الشمري. 89

مشاعل بنت حمود عياده الفدعانى العنزى. 90

مشاعل بنت محمد بن إسماعيل السماعيل. 91

مضاوي بنت سعد بن إبراهيم المضحي. 92

منار بنت سليمان بن صالح علي السهلي. 93

منال بنت أحمد بن داود الدريويش. 94

منال بنت شداد طويرش القاسمي الظفيري. 95

منال بنت مناجا بن صالح الميزاني المطيري. 96

منى بنت مانع بن فهاد الدوسري. 97

منيرة بنت عبدالعزيز الالفى. 98

منيه بنت ناصر على صليم. 99

نجد بنت خالد إبراهيم العثيمين الدوسري. 100

ندى بنت دخيل هللا بن حمد الفضيل. 101

ندى بنت عبدالعزيز بن خلوي السهلي. 102

ندى بنت عبدهللا بن سعد السبيعي. 103

نورة بنت ارشد بن ناصر الحميد. 104

نورة بنت خلف بن فرج القميشي المطيري. 105

نورة بنت محمد بن فهد العزة السبيعي. 106

نورة بنت سند شايع الشهراني. 107

نورة بنت صالح الزير. 108

هديل بنت إبراهيم بن مبروك بن زيد. 109

يارا بنت محمد بن يوسف ال حميد. 110

كلية العلوم
غيداء بنت محمد الحليو. 1

كلية اآلداب
علياء بنت علي محمد الصفيان. 1

كلية علوم الحاسب والمعلومات
أمجاد بنت حمد أحمد العسكر. 1

احتساب بنت عبيد معزي الضويحي . 2

ثريا بنت سعود بن الكلش. 3

دجى بنت عبدالعزيز بن صالح الجهيمان. 4

عهد بنت محمد بن الشايع. 5

غادة بنت عبدهللا بن إبراهيم الهاجري. 6

غفران بنت خالد عبدالمحسن العليان. 7

فاطمة بنت عبدالحميد بن إبراهيم الريس. 8
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لمياء بنت تركي بن العريعر. 9

مشاعل بنت عبدالرحمن بن زايد المطيري. 10

منيرة بنت محمد بن عثمان أبانمي. 11

مها بنت حسين بن أحمد سفياني. 12

ندى بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن السحيم. 13

نورة بنت سليمان بن ناصر العياف. 14

هتون بنت عبدالرحمن بن سليمان العواد. 15

ياسمين بنت عبدهللا العقيلي المطيري. 16

كلية التصاميم والفنون
أمل بنت عبدهللا محمد السدحان. 1

إيالف بنت خالد بن محمد البليخي. 2

روان بنت سليمان النغيمشي. 3

روان بنت عبدهللا محمد ال مفتاح القحطاني. 4

سارة بنت محمد عبدهللا العميل. 5

سارة بنت محمد بن صالح المبارك. 6

عائشة بنت عوده سليمان البلوي. 7

نادية بنت حسن طوهري. 8

نورة بنت عبدالرحمن آل رشيد العجمي. 9

نوف بنت سليمان عبدالعزيز التويجري. 10

كلية اإلدارة واألعمال
العنود بنت حمد بن العشيوي. 1

بشاير بنت محمد بن سريان المطيري. 2

ديما بنت سلطان خشان زرنوق. 3

رويداء بنت صالح عبدهللا الهالبي. 4

ريم بنت علي بن آل مسن الدوسري. 5

سهى بنت محمد عبد الرحمن الحميدان. 6

صفية بنت عتيق هللا  بن الشالحي المطيري. 7

غدير بنت أحمد بن الخياري. 8

لمى بنت عبدالعزيز بن زيد ال مسعد. 9

لينة بنت حسن الزهراني. 10

مشاعل بنت علي محمد الناصر. 11

منال بنت راشد بن آل مبارك الدوسري. 12

نهى بنت صبري اليزيدي. 13

نورة بنت عبدهللا بن علي السالمة. 14

نورة بنت محمد بن عبدهللا اليوسف. 15

كلية اللغات
أحالم بنت عبدهللا بن تريحيب العتيبي. 1

أسماء ماجد عبد المجيد المالكي. 2

أماني بنت سالم بن مرزوق الدوسري. 3
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أماني بنت سعيد مشبب الشهراني. 4

أمجاد بنت خالد علي ال شبر الدوسري. 5

أمل بنت عبدالرحمن بن فهد الهميم. 6

أمل بنت ضيف هللا الرويس العتيبي. 7

أنوار بنت سعود بن عبدالعزيز الربيعان. 8

إبتسام بنت نواف بن علي شما. 9

ابتهال بنت فهد بن حمد الفواز. 10

أبرار بنت أنس بن مسلم عثمان. 11

أثير بنت مساعد بن دريويش الدريويش. 12

أثير عبدهللا عبدالرحمن آل عبيدي األسمري. 13

أروى بنت سيف بن مبارك الرويبعي. 14

أروى بنت ناصر بن عبدهللا الشمالي. 15

أريج بنت عبدهللا بن معيبد السليمي الحربي. 16

أسماء بنت حمود بن عبدهللا آل خضير. 17

أصايل بنت إبراهيم بن حمد القعيمي. 18

أفنان بنت إبراهيم هارون. 19

أفنان بنت خليل بن عياد الحربي. 20

أفنان بنت ضيف هللا أحمد الزهراني. 21

أفنان بنت محمد علي العنزي. 22

البندري بنت مبارك هادي آل غيث القحطاني. 23

الجوهرة بنت ناصر الثنيان. 24

الجوهرة بنت إبراهيم بن عايش العوفي. 25

الجوهرة بنت خالد بن عبداللة اليوسف. 26

الدانة بنت سعد بن صالح السبتي. 27

العنود بنت أحمد بن سعد المزروع. 28

العنود بنت حرقان بن الشويه السبيعي. 29

العنود بنت حسن بن سعد العاطفي. 30

العنود بنت عبداإلله بن علي ال إسماعيل. 31

الهنوف بنت تركي محمد النشوان. 32

الهنوف بنت نادر الحبردي العتيبي. 33

أمجاد بنت سالم علي المطيري. 34

أمجاد بنت عبيد السليمي الحربي. 35

أميرة بنت عبد الهادي بن عيسى الهويدي. 36

إيالف بنت الفي بن محمد الشمري. 37

بتول بنت فهد بن عبدهللا الطويل. 38

بتول بنت ملفي العتيبي. 39

بدرية بنت هادي بخيت العتيبي. 40

بدور بنت إبراهيم بن حمد الميمي. 41

بدور بنت صالح بن إبراهيم الطويان. 42

بدور بنت عبد هللا علي المطري. 43

بشاير بنت سعد بن صالح بن دريهم. 44

بشاير بنت مصلح مضحي الدمجاني العنزي. 45
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بشرى بنت علي بن عساف الدوسري. 46

بيان بنت ماهر بن أحمد العبدهللا. 47

بيان بنت نايف منيديب الشدادي الحارثي. 48

جواهر بنت عبدهللا البارقي. 49

جود بنت سعيد القحطاني. 50

حصة بنت عبدالعزيز حمد الضويان. 51

حنان بنت الحميدي القنيني المطيري. 52

حنان بنت سالم بن عيد الكنيدري الحربي. 53

حنان بنت سويلم رويعي الصربيطي البلوي. 54

حنين بنت صالح بن جاسر العميل. 55

حنين بنت محمد ضويحي المطيري. 56

حورية بنت طارق محمد الحديثي. 57

خلود بنت أحمد بن علي ضبعان. 58

خلود بنت حسن بن خالد المقاطي العتيبي. 59

خلود بنت رجاء بن علي العنزي. 60

خلود بنت صالح بن حسين الصغير. 61

خلود بنت عبدهللا بن محمد بن سهيل. 62

خلود بنت مرزوق دخيل هللا الدلبحي العتيبي. 63

خولة بنت عبدالعزيز عبدالرحمن آل عجالن. 64

خولة بنت فهد الدعجاني العتيبي. 65

دانية بنت عبدالعزيز عبدالرحمن المديهش. 66

دعد بنت إبراهيم بن الحقيل. 67

دالل بنت عطاهللا والي السعدون. 68

دالل بنت هايف ابن المحمدي السبيعي. 69

دنى بنت عكاشة أحمد سلطان. 70

ديمة بنت إبراهيم بن السند. 71

ديمة بنت فهد بن زيد الفوزان. 72

ذكرى بنت محمد بن حاضر العجمي. 73

ذكرى بنت خالد الهمش. 74

ربى بنت خالد بن عبدهللا الزأمل. 75

رحمة بنت عبدالمجيد محمد العمودي. 76

رزان بنت عبد الرحمن بن عيسى بن عويس. 77

رشا بنت مصطفى بن عبد الفتاح الجابري. 78

رغد بنت إبراهيم عبدهللا العقيل. 79

رغد بنت عائض محمد القرني. 80

رناء بنت بندر بن سفر المطيري. 81

رنا بنت بدر سليم العتيبي. 82

رنا بنت بنت خالد بن حمد الفليج. 83

رنا بنت محمد بن عويد المطيرى. 84

رنيم بنت أحمد بن صالح الدويسي. 85

رهف بنت سليمان بن العبيد الغامدي. 86

رهف بنت زيلعي حسين بن محمد العلي. 87
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روان بنت عليان بن قاسم. 88

روان بنت محمد بن سعد الجوهري البيشي. 89

روان بنت محمد بن عبدالكريم القبالن. 90

روان بنت طالل ساعد المالكي. 91

روان بنت عيد مبيريك السهلي. 92

روالء بنت منصور بن زيد البواردي. 93

ريما بنت علي بن محمد الشهري. 94

ريما بنت نداء المطيري. 95

ريم بنت سعد بن عبدهللا القويز. 96

ريم بنت عبدهللا حزيم الهواشله الدوسري. 97

ريم بنت مطلق بن سالم البريكي الشمري. 98

ريم بنت حسن أحمد القرشي الزهراني. 99

سارة بنت سليمان بن إسماعيل البراك. 100

سارة بنت حسين بن ناصر الحويطي البقمي. 101

سارة بنت خالد بن عبدالرحمن بن شلهوب. 102

سارة بنت سعد بن إبراهيم الخلف. 103

سارة بنت سعد بن ناصر آل حويان البيشي. 104

سارة بنت شارع بن فايز السرعاء الشهراني. 105

سارة بنت مشعل بن الخمعلى. 106

سارة بنت عبدهللا غنيم الغنيم. 107

سارة بنت ناصر محمد الماجد. 108

سجى بنت إبراهيم بن محمد القرناس. 109

سحر بنت خالد بن عبدالعزيز المرداسي. 110

سحر بنت عبدهللا بن آل سعد القحطاني. 111

سديم بنت صالح بن محمد الجهيمي. 112

سراب بنت عبدالعزيز بن العبيد. 113

سلمى بنت خالد اليوسف. 114

سلمى بنت محمد بن عبدالعزيز الربيع. 115

سلوى بنت حامد بن محمد الحناحني المالكي. 116

شذى بنت عمر محمد الطيار. 117

شروق بنت مسعد بن عسكر الحربي. 118

شروق بنت عايد جزاع الحسيني الشمري. 119

شروق بنت عبدالرحمن المغيري العتيبي. 120

شروق بنت فايز الفريدي الحربي. 121

شريفة بنت خالد إبراهيم الجويزع. 122

شموخ بنت إبراهيم بن سعود الدخيل. 123

شهد بنت صالح بن مخلف العنزي. 124

شهد بنت عادل بن عبدالرحمن السليمان. 125

شهد بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الخميس. 126

شهد بنت محمد بن العطيفات العنزي. 127

شهد بنت مشعل مطلق الشلوي الحارثي. 128

شهد بنت عايض المالكي. 129

شهد بنت عبد هللا علي النفيسه. 130

شهد بنت نقاء المطيري. 131
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شوق بنت إبراهيم بن محمد الصبيحي. 132

صفاء بنت أحمد صالح باسمير. 133

ضحى بنت علي ال بنان الزهراني. 134

عائشة بنت سعد حمد آل الشيخ الشهري. 135

عبير بنت جريس الشمري. 136

عبير بنت عبدالعزيز بن فهد الحمود. 137

عبير بنت محمد بن عبدالعزيز الناصر. 138

علياء بنت خالد بن ضحيان الدغفلي البقمي. 139

عهد بنت عيد بن سعيد سويلم. 140

عهود بنت مشعان الجش المطيري. 141

غادة بنت خالد عبدهللا المرعب. 142

غالية بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المدعوج. 143

غدير بنت عبدالحميد بن عبدالرحمن العمري. 144

غيداء بنت صالح بن مرزوق المرزوق. 145

غيوض بنت غنيم بن سعد القبابنه. 146

غيوض بنت محمد سعد العجمي. 147

فاطمة بنت موسى عبدهللا مشهور. 148

فاطمة بنت علي العمري. 149

فاطمة بنت محمد عامر البارقي. 150

فايزة بنت عبدالعزيز بن معجب قريع. 151

فهدة بنت سعدون حمود السعدون. 152

فهدة بنت إبراهيم بن محمد اليحياء. 153

فهدة بنت حسن مهاوش آل سالم الوادعي. 154

في بنت عائض بن آل غبشه القرني. 155

فّيّ بنت محمد إبراهيم أبانمي. 156

لطيفة بنت إبراهيم عبدهللا محمد الفويز. 157

لطيفة بنت حمد بن سعد الفوزان. 158

لطيفة بنت راشد بن سالم الدعفس. 159

لطيفة بنت عبدهللا بن حمد المانع. 160

لطيفة بنت ناصر بن تويم بن تويم. 161

لمى بنت عبدهللا طارق بن باعطاء. 162

لمياء بنت محمد الشكره الدوسري. 163

لولوه بنت محمد بن شقير الشقير. 164

لولوه بنت خالد عائد العتيبي. 165

ليلى بنت خالد إبراهيم العريفي الخالدي. 166

مؤمنة بنت خالد حجازي. 167

مجد بنت عادل حسن مصلح. 168

مرام بنت أحمد بن محمد الزرعي الزهراني. 169

مرام بنت ناصر عبد هللا آل سليمان. 170

مريم بنت إبراهيم عباس محمد أحمد. 171

مريم بنت ضيف هللا بن راضي الهجله. 172

مشاعل بنت صالح بن عبدالعزيز اليحيى. 173

مشاعل بنت رافد القضيب. 174

معالي بنت عبدهللا معيوض السلقي. 175
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مالك بنت علي بن محمد ال قليل القحطاني. 176

مالك بنت ماجد بن زايد المطيري. 177

منار بنت عبدهللا بن علي العمري. 178

منار بنت ماطر مفرح البقمي. 179

منال بنت مهل محمد الرياحي البقمي. 180

مناهل بنت محسن الغربي. 181

منيرة بنت فالح السبيعي العنزي. 182

منيرة بنت محمد الحسيني. 183

مها بنت أحمد بن حاضر اليزيدي العسيري. 184

مها بنت عبدالعزيز الموسى. 185

مها بنت علي عسكر الفريدي الحربي. 186

مها بنت علي بن حسين بلفقيه. 187

ميسون بنت عزيز هالل العنزي. 188

نجد بنت عبدالعزيز بن عثمان الناصر. 189

ندى بنت عبدالرحمن محمد دحمان. 190

نهى بنت هاني بن عبدهللا برغش عسيري. 191

نور بنت مساعد بن بن سلطان. 192

نورة بنت عبدالرحمن المزروع. 193

نورة بنت ناصر الشامري العجمي. 194

نورة بنت أحمد بن مقحم المقحم. 195

نورة بنت خالد بن حسين العندس. 196

نورة بنت خالد بن سعد الجليدان. 197

نورة بنت سعود الشيباني العتيبي. 198

نورة بنت عبدهللا بن صالح العقيل. 199

نورة بنت عبدهللا بن فهد آل كليب. 200

نورة بنت فرحان بن إبراهيم الفرحان. 201

نورة بنت فهيد بن الخنفري القحطاني. 202

نورة بنت مشعل بن محمد السبيعي. 203

نورة بنت عبدهللا ضيف هللا األحمري. 204

نورة بنت عبدهللا فهد الدهام. 205

نورة بنت محمد الودعاني الدوسري. 206

نوف بنت حمد بن راشد الظهير. 207

نوف بنت فهد بن فرج الهذلول. 208

نوف بنت محمد بن خلف العتيبي. 209

نوف بنت منصور بن عبدهللا بن باز. 210

نوف بنت فالح البليدان السبيعي. 211

نوف بنت محمد المعمر. 212

هاجر بنت أحمد صالح السويد. 213

هبه بنت أحمد فايز المصري. 214

هتون بنت حمود محمد النعيمة. 215

هند بنت عبدهللا بن حسن الزهراني. 216

هوازن بنت نواف ثعيل العتيبي. 217
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هياء بنت أنور بن زيد بن دحيم. 218

هياء بنت ناصر بن السحمه القحطاني. 219

هياء بنت سعد رشيد القاسم. 220

هيا بنت سالم غزاي  الحربي. 221

هيا بنت صخر الدوسري. 222

هيفاء بنت علي آل حمدان الزهراني. 223

هيفاء بنت عبدهللا آل سعران القحطاني. 224

وئام بنت سليمان صالح العجالن. 225

وجدان بنت متعب بن مسفر الغامدي. 226

وسمية بنت مزيد بن حجيالن الفريدي الحربي. 227

وعد بنت حمد بن ناجي الشلوي. 228

يارا بنت باسل غنيم. 229

يارا بنت عبدالمجيد بن إلياس بن موسى. 230

ياسمين بنت عبدالرحمن محمد رضوان. 231

كلية الخدمة اإلجتماعية
أروى بنت زيد بن معافا. 1

أسماء بنت مصلح الشمراني. 2

أفنان بنت هادي بن عبدهللا العتيبي. 3

أميرة بنت فايز السميري العتيبي. 4

ابتهال بنت محمد المالكي. 5

أبرار بنت عمر بن الباللي. 6

أشواق بنت يوسف بن صالح الحربي. 7

أفراح بنت بدر بن سعد الحويفي الحربي. 8

أفنان بنت عبدهللا بن العيوني. 9

العنود بنت سالم بن مطر الحربي. 10

الهنوف بنت فهد بن حبينان العتيبي. 11

أماني بنت أحمد بن محمد األحمري. 12

أماني بنت محمد بن عوض خزيم. 13

أمجاد بنت عبدهللا بن عثمان الشرافاء. 14

أمجاد بنت محمد بن سلمان الحناكي. 15

إيناس بنت عبدالحميد بن عبدهللا عطيف. 16

بشاير بنت ماطر بن دهيران المطيري. 17

تغريد بنت جبار بن عويد المطيري. 18

حنان بنت سالم بن الغنام. 19

خلود بنت عبدهللا بن الشهراني. 20

دالل بنت هاني بن عبدالعزيز العثمان. 21

دنيا بنت ممدوح بن جلوي الشريفي. 22

رزان بنت عبدالرحمن بن خالد المدوح. 23

رعود بنت سهو بن الشيباني. 24

رغد بنت عبدالرحمن بن محمد بلعوص. 25

رنا بنت محمد بن فرزان القباني. 26
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روان بنت محمد عواد الذبياني. 27

زهراء بنت ضيف هللا العيسى. 28

سارة بنت إبراهيم الحمد. 29

سارة بنت إبراهيم المسعد. 30

سارة بنت بجاد بن فالح القحطاني. 31

سعاد بنت سعد إبراهيم السويح. 32

سلوى بنت بشير الشمالني العنزي. 33

سهام بنت عاطف فهد القحطاني. 34

شرعاء بنت سالم بن الخنفري القحطاني. 35

شروق بنت عبدهللا بن العاصمي عسيري. 36

شروق بنت محمد بداح العامري السبيعي. 37

شروق بنت عبدهللا محمد الشتوي. 38

شوق بنت سالم بن حسين. 39

غادة بنت عبدالرحمن بن السالمة. 40

غريبه بنت جمل القحطاني. 41

فلوة بنت خالد بن عبدالعزيز بن عسكر. 42

لطيفة بنت برغش العنزي. 43

لمياء بنت محمد بن سعود التميمي. 44

لينا بنت محمد إبراهيم راجحي. 45

مشاعل بنت علي بن آل قنينه القحطاني. 46

مالك خلف سعد المطيري. 47

منال بنت عبد هللا معيبد القصيري الحربي. 48

منيرة بنت عبدان بن العبدان. 49

مي بنت فهد الرشيد. 50

نجد بنت فهيد بن مفرح العصيمي. 51

نجوى بنت حسين رجا الحربي. 52

نورة بنت توفيق بن الضبيعي. 53

نورة بنت علي بن القحطاني. 54

هديل بنت رديف بن محلي. 55

هديل بنت ضيف هللا فهد العويمر. 56

هيام بنت خالد بن العمري الخالدي. 57

هيفاء بنت عبدهللا بن إبراهيم الزغيبي. 58

وتين بنت عبدهللا بن إبراهيم الزغيبي. 59

وفاء بنت عبدهللا بن سعد العبيدي. 60

وفاء بنت منير بن اليابسي المطيري. 61

يارا بنت أحمد الغنامي. 62

كلية المجتمع
الهنوف بنت سعد بن عامر النفيعي. 1

رهف بنت حمود  العتيبي. 2

روان بنت محمد مبارك الخريف. 3

وعد بنت معجب  العتيبي. 4
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الحاصالت على مراتب الشرف من مرحلة البكالوريوس
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خريجات العام الجامعي 1439-1440هـ الحاصالت على مراتب الشرف األولى

كلية الطب البشري

أثير بنت محمد بن عبدالرزاق الحمود. 1

أفراح بنت عيد بن راشد الرفاعي الجهني. 2

أثير بنت أحمد صالح الغامدي. 3

حنان بنت خالد بن سعيد الجعيدي. 4

سهام بنت سعيد بن شارع المرزوقي البقمي. 5

مروة بنت عبدالعزيز بن سعد األحمدي. 6

منال بنت محسن بن سعد الوازعي البقمي. 7

منى بنت ناصر بن علي بن صليم. 8

هناء بنت راشد بن محمد الراشد. 9
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439- 1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

كلية الصحة وعلوم التأهيل
ندى بنت محمد مجحود الزهراني. 1

كلية العلوم
ابتهال بنت محمد إبراهيم عبدهللا هوساوي. 1

أروى بنت عزمي إبراهيم الصفدي. 2

جمانة بنت صالح بن عبدهللا العصيمي. 3

رؤى بنت عمر محمد عيروط. 4

نجوى بنت سالم بن محمد ال سالم. 5

نور الهدى بنت محمد الهجر الحمد. 6

هدى بنت محمد حسن عوض. 7

كلية اآلداب
أمل بنت محمد بن سليمان الشقير. 1

أميرة بنت خالد سلطان غينال. 2

بشاير بنت جمعان الشالحي المطيري. 3

خديجة بنت عبدالقادر جالو. 4

رقية بنت محمد فاروق. 5

رملة بنت فولو هاشم. 6

ستي جّنة قينلوغ فانولونج. 7

ستي عائشة فافاندايان  غورو. 8

سلمى النتوء داود. 9

سميرة  بنت صالح. 10

عائشة بنت شريف عبدالحليم. 11

عفيفة وي دوله. 12

فاطمة  جالو. 13

فاطمة  سيديبي. 14

مؤمنة  موسى. 15

نصيبة أريمو بشير. 16

كلية علوم الحاسب والمعلومات
أماني بنت أحمد عبدالسالم محسن قمحان. 1

ريم بنت فهد بن محمد الفهد. 2

عليا بنت عبدالكريم الراوي. 3

غادة بنت محمد العديني. 4

فايزة بنت مساعد بن سعد العتيبي. 5

مارية بنت محمد علي علي بهلول. 6

مريم بنت محمد النجار. 7

كلية التربية
أغادير بنت عبدهللا محمد الراجحي. 1
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أنس بنت سعد علي ال سيف القحطاني. 2

أسماء بنت علي حمدالنيل إبراهيم. 3

أفنان بنت صنت العضيله المطيري. 4

تركيه بنت أحمد عبداللطيف المالكي. 5

دانية بنت خالد الراشد. 6

سارة بنت راشد بنيان العمري الحربي. 7

سامية بنت مغرم عالي الحلي الغامدي. 8

شهد بنت أحمد الجراح. 9

صالحة بنت عبدهللا علي سالم. 10

فاطمة بنت معيض بن عامر الربعي. 11

مها بنت أحمد صالح دخيخ. 12

نورة بنت عبدالرحمن مسفر آل عبدهللا. 13

نوف بنت سعد مرزوق الخنفري القحطاني. 14

كلية التصاميم والفنون
أفنان بنت ناصر بن صالح المجحدي. 1

غدير بنت علي محمد الحرازي. 2

منار بنت عبدهللا بن محمد الطريقي. 3

منار بنت نذير حسن الباشا. 4

نعيمة بنت سعد محمد المعيلي. 5

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439- 1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

كلية اإلدارة واألعمال
آيات بنت محمد رياض البني. 1

أفنان بنت عزيز فهد الضوره القحطاني. 2

الهنوف بنت مشاري بن محمد العنقري. 3

رايه بنت حاكم بدر بن هزاع الدويش. 4

روان بنت سعد ضاوي العتيبي. 5

روان بنت عمر حامد أحمد. 6

ريما بنت أحمد بن عبدهللا الحامد. 7

شوق بنت خالد فيصل آل دهيس الزهراني. 8

عفاف بنت عثمان الجبير. 9

غادة بنت محمد عبدهللا الجربوع. 10

غادة بنت إبراهيم عبدالعزيز العجالن. 11

غدير بنت أحمد عبدالكريم الصفوق. 12

فلوة بنت خالد عبدهللا العبداللطيف. 13

منيرة بنت عبد العزيز عبدهللا العبيدي. 14

ميمونة بنت إبراهيم صالح األنصاري. 15

ندى بنت سليمان عبدالرحمن القاضي. 16

نوال بنت زيد الدوسري. 17

نورة بنت عادل عبدالرحمن السحيمي. 18

نورة بنت عبدهللا بن علي العجاجي. 19



الخريجات للعام 1440/1439هـ

33

هند بنت مؤيد بن إبراهيم المزروع. 20

هند بنت محمد عبدالعزيز العثمان. 21

وفاء بنت إبراهيم الجاسر. 22

وهايب بنت بجاد الغيداني الحربي. 23

كلية اللغات
آية بنت هشام عبداللطيف داوود. 1

بسمة بنت سعود عبدالعزيز المطلق. 2

لمى بنت عمر عبدالقادر غريبو. 3

لمياء بنت محمد بن صالح ال صالح. 4

مها بنت سلطان خالد القرزوح العتيبي. 5

نورة بنت علي بن سعود بن شينان. 6

هياء بنت عبدالرزاق القعيشيش العنزي. 7

يمنه بنت كفاح عبدالخالق. 8

كلية المجتمع
رهام بنت أمين غنيمه. 1
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خريجات العام الجامعي 1439- 1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية

كلية الطب البشري
إسراء بنت ناجي رمضان بن مصطفى غبان. 1

أثير بنت بجد بن حليون العوني المطيري. 2

العنود بنت خالد بن سليمان السليم. 3

الهنوف بنت فيصل بن صالح العبدلي. 4

أمجاد بنت عويض بن ضاوي المطيري. 5

أمل بنت محمد سعيد آل مجدول الغامدي. 6

خلد بنت عبدهللا بن محمد الحديثي. 7

دانة بنت حسام بن محمد الحسين. 8

دانة بنت محمد بن عبدهللا الغامدي. 9

ربا بنت محمد بن عبدالعزيز الزهيري. 10

روان بنت مقحم سمير العضيله المطيري. 11

ريم بنت أحمد محمد سعيد الشوري. 12

سارة بنت خالد بن عبدالرحمن العوهلي. 13

سارة بنت فهد بن محمد العويويد. 14

سندس بنت رائد يوسف نتيل. 15

شهد بنت جمعان بن علي الغامدي. 16

شهالء بنت إيهاب سعيد عوده. 17

شيهانة بنت سالم بن خالد القحطاني. 18

طفلة بنت صالح بن راشد المحيني. 19

غادة بنت خالد بن سعيد باسميح. 20

غادة بنت فالح بن ناصر الدوسري. 21

فاطمة بنت علي بن أحمد العيثان. 22

لينا بنت ذياب بن شامان السبييعي العنزي. 23

مشاعل بنت سعيد عبدالرحمن الصفار. 24

مالك بنت سلمان بن محمد الملحم. 25

مالك بنت فهد بن صالح العتيبي. 26

مي بنت إبراهيم بن ناصر العواجي. 27

نهى بنت رمضان بن علي ال علي الغامدي. 28

نورة بنت عبدالحميد بن عبدهللا الفريجي. 29

هبه بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الرويبعه. 30

هداية بنت عقيل بن قاعد الحبردي. 31

هال بنت معيض عبدهللا آل عيسى القحطاني. 32

هند بنت فالح بن سفر الشدادي الحارثي. 33

هيفاء بنت سعود بن عبدهللا المدبل. 34

كلية طب األسنان
ابتهال بنت عبدهللا بن محمد ال صقر. 1

أفراح بنت جابر محمد الفيفي. 2

آالء بنت محمد بن عيدروس العيدروس. 3
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خريجات العام الجامعي 1439- 1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية

الجوهرة بنت عبدهللا بن عبدالكريم الشدوخي. 4

الهنوف بنت عبد الرحمن صالح الهليل. 5

رزان بنت محمد آل فايز الشمراني. 6

رزيم بنت خالد بن عبدالرحمن الحسون. 7

سارة بنت زيد بن ناصر بن عبد الواحد. 8

سارة بنت عبدهللا بن سالم الوابصي البلوي. 9

شهد بنت عبدالحميد بن محمد اسعد. 10

شهد بنت محمد بن فيصل العضياني. 11

صبا بنت محمد بن عبدالرحمن الشريف. 12

مشاعل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الحميد. 13

منال بنت محمد حمود المطيري. 14

منيرة بنت ناصر بن عبدالعزيز الدوسري. 15

نورة بنت عبدالمحسن فهد الفريح. 16

نورة بنت مفرح عبدهللا السبيعي. 17

نوف بنت سلمان بن سعد آل فراج. 18

نوف بنت عبدالعزيز محمد السالم. 19

هديل بنت محمد بن عبدالعزيز الفياض. 20

وسن بنت صالح حمود الفايز. 21
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كلية التمريض
تهاني بنت حكمان العنيضيل. 1

ريم بنت مسعد الخماش. 2

كلية الصيدلة
آسيا بنت محمد أحمد  الزهراني. 1

روان بنت موسى حامد الحربي المالكي. 2

ريم بنت جمعان محمد السيالي. 3

فاتن بنت عوض علي  العنزي. 4

لينا بنت شامان بن وحش العنزي. 5

نورة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز السنيدي. 6

كلية الصحة وعلوم التأهيل
شذى بنت صالح بن محمد المحيميد. 1

عبير بنت عبداإلله محمد الحميداني. 2

مزنة محمد صالح المهلهل. 3

مالك بنت محمد حمود الجبيري الشهري. 4

نجالء بنت مطلق الحافي العتيبي. 5

كلية العلوم
أسماء بنت عبدهللا بن فهد المساعد. 1

خضرة بنت أحمد عبدالرحمن. 2

دالل بنت سالم بن فايز الشهري. 3

رغد بنت محمد الدريملي. 4

سارة بنت خلف بن مطر الميموني. 5

صالحة بنت بلغيث إبراهيم البارقي. 6

عائشة بنت قادري حوباني. 7

عبير بنت عبدهللا بن سعيد القحطاني. 8

عزة بنت صالح بن محمد عسيري. 9

عنود بنت عبدهللا الخليفي. 10

فوزية بنت صابر السحيمي البلوي. 11

كفى بنت ياسر محمود الزعبوطي. 12

ندى بنت محمد بن علي مسرحي. 13

نوال بنت عبدهللا بن أحمد سودي حدادي. 14

نور بنت بشار خانجي. 15

نورة بنت زيد بن عبدهللا ال راشد. 16

هياء بنت محمد بن فرج المقرن. 17

كلية اآلداب
آمنة  ديمبا. 1

بشائر بنت محمود بن يحيى حيدر. 2

خدي  سار. 3

ريم بنت عبد العزيز بن عبدهللا بن كليب. 4

سعادة بنت عبدالقدوس يوسف. 5

سماح بنت خالد سالم بامقابل. 6
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صفية بنت جابر أحمد الشهري. 7

فاطمة بنت محمد جالو. 8

مايدا  سولجيك. 9

نهى إندا عزرائيل. 10

نورجنة مونجاء عبدالحليم. 11

كلية علوم الحاسب والمعلومات
آالء بنت يوسف عبدالوهاب المشرف. 1

امتنان بنت عبدالرحمن بن ناصر الناصر. 2

أمل بنت ناصر محمود اندجاني. 3

دالل بنت مسفر بن حمد الغامدي. 4

رزان بنت حمد الموسى. 5

رفيف بنت عامر عبدهللا المزروع. 6

روان بنت عبدالرحمن بن فرج ال مطلق. 7

ريناد بنت علي بن صالح الجربوع. 8

فاطمة بنت سعيد بن خفير ال سالم. 9

مرام بنت عبد هللا آل عثيمين. 10

مرام بنت عوض هللا مسفر النفيعي العتيبي. 11

مروة بنت أحمد سعيد برعية. 12

منار بنت عماد محمد عبدالكريم. 13

منيرة بنت عبيد بن سعود آل رشود. 14

ميساء بنت عبد الحكيم السباعي. 15

كلية التربية
أسماء بنت محمد فهد القحطاني. 1

أثير بنت أحمد الرضيان. 2

أحالم بنت محمد آل مسن الدوسري. 3

أشواق بنت عطيفي بن إبراهيم عمودي. 4

الجوهرة بنت صالح محمد أحميد. 5

العنود بنت عوض بن درين الثقفي. 6

اللولو بنت فهد محمد الضويحي. 7

الهنوف بنت سعد بن عبدالرحمن السليمان. 8

أماني بنت شايع بن رباح الرباح التميمي. 9

أنهار بنت مطر بن محسن الحريري الزهراني. 10

بدور بنت سعود عبدهللا العتيبي. 11

بشائر بنت عايض بن بريك النفيعي العتيبي. 12

بيان بنت فهد عبدهللا السعوي. 13

تهاني بنت ساير قطنان الجعيد. 14

جوزاء بنت حزام  بن عايض القحطاني. 15

حصة بنت فهد بن صالح الصويلح. 16

حنان بنت مسلط عبدهللا القريشي السبيعي. 17

حور بنت علي بن عبدهللا الدوسري. 18

رزان بنت إبراهيم بن ناصر الهضيبي. 19
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رنا بنت فيصل بن يوسف المخلالتي. 20

رنا بنت معال بن علي المخلفي الحربي. 21

روان بنت هادي علي  ال سيف القحطاني. 22

ريم بنت حسن بن أحمد آل هزاع األسمري. 23

ريم بنت مبارك النهدي. 24

ريناد بنت محمد بن خالد العصيمي العتيبي. 25

زهوه بنت ماجد العاصمي. 26

سارة بنت مناحي بن ناصر المقاطي العتيبي. 27

سارة سعد عبدهللا العصيمي العتيبي. 28

سمر بنت هذال بن مزيد العضياني العتيبي. 29

سميرة بنت نهار بن ضيف هللا العتيبي. 30

شروق بنت عبدالرحمن محمد خازم الشهري. 31

شهد بنت سليمان بن عبدالرحمن الشهري. 32

شهد بنت علي بن أحمد السويدي الزهراني. 33

شهيدة بنت ناصر المقبل. 34

عهد بنت فهد بن إبراهيم الشويعر. 35

فائقة بنت مسفر بن محمد آل معمر اليامي. 36

فاطمة بنت حمود بن علي كعبي. 37

فوزية شليويح الغبيوي العتيبي. 38

كادي بنت عبدالعزيز محمد التويجري. 39

لمياء بنت مطلق بن محمد الدعجاني العتيبي. 40

مريم بنت خضران صنهات الحافي العتيبي. 41

مريم بنت سفر بن مشبب األحمري. 42

مالك بنت عبدالعزيز بن محمد السهلي. 43

مالك بنت محمد بن عوض العوني المطيري. 44

مالك بنت منصور بن ناصر السعدوني. 45

منار بنت محمد بن عبدهللا المحمود. 46

منار بنت نياف بن محمد الميموني المطيري. 47

منى بنت إبراهيم بن محمد المداوي. 48

منيرة بنت علي بن إبراهيم الحساني. 49

مي بنت رشدان مبخوت الدوسري. 50

ميعاد بنت فياض بن مزيد الشمري. 51

نريمان بنت صالح بن جزاع العنزي. 52

نورة بنت سعد محمد الخنفري القحطاني. 53

نورة بنت جابر بن يزيد الثويعي الفيفي. 54

نورة بنت عبدالعزيز حسن. 55

نوف بنت محمد بن عبدالعزيز ال زيد. 56

نوف بنت خالد عبدهللا الرميح. 57

هديل بنت مبارك سعد المواش الدوسري. 58

هنادي بنت موسى بن حسين الحازمي. 59

هياء بنت سالم حسين المزيد. 60

وجدان بنت غازي عواض المطيري. 61
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وعد بنت سليمان فالح سليمان العنزي. 62

وفاء محمد عيد العوفي الحربي. 63

كلية التصاميم والفنون
أثير بنت فؤاد بن محمد الخليفة. 1

أسماء أحمد علي سهيل. 2

أمل ناصر عطيفي الجهني. 3

أديبة بنت علي بن إبراهيم بن طالب. 4

أروى بنت شايع عوض ال مالط القحطاني. 5

البتول بنت أحمد بن محمد أبوعباة. 6

تغريد بنت يحي دراج. 7

خولة بنت إبراهيم محمد الشمري. 8

روان بنت محمد بن عبدهللا اليحيى. 9

سارة بنت أحمد بن محمد الموسى. 10

سارة بنت محمد بن علي الكلثمي الشهري. 11

شروق بنت عويض العتيبي. 12

فرح بنت إبراهيم بن عبدهللا العريني. 13

لمى بنت سالم بن محمد الحبشي. 14

مها بنت بريك بن علي آل هزاع القرني. 15

ندى بنت عبدهللا بن هداب. 16

نورة بنت محمد بن إبراهيم الذييب. 17

نورة بنت سعيد باموسى. 18

وفاء بنت نافل بن ناهي الحربي. 19

وهاد بنت فهد بن صالح الشايع. 20

كلية اإلدارة واألعمال
أثير بنت فهد بن صالح الثبيتي. 1

أثير بنت عبداللطيف القحطاني. 2

أمل بنت عائض عواض العتيبي. 3

أبرار بنت خالد أحمد المديني. 4

أسماء بنت عبدهللا بن صالح الوهيبي. 5

الجوهرة بنت أسامة السديري. 6

الجوهرة بنت فهد بن عبدهللا الثبيتي العتيبي. 7

العنود بنت عبدهللا بن فالح الديري. 8

العنود بنت فهد العلي. 9

الهنوف بنت صالح سليمان البصيلي. 10

أماني بنت علي بن صالح المخلفي الحربي. 11

بتول بنت عبدهللا بن عثمان الفالج. 12

بجداء بنت بجاد بن قاعد أبو خشيم العتيبي. 13

بسمة بنت عمر بن صالح المحمود. 14

بسمة بنت محمود بن حسن البهكلي. 15

بشائر بنت عبدهللا بن سعد بن جماز. 16

بشرى بنت عبدالعزيز بن صالح السعيد. 17
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جواهر بنت علي بن لحيق المحمادي السلمي. 18

دانية بنت فهد الزأمل. 19

رزان بنت سليمان السلمان. 20

رنا بنت زكي محمد هديهد. 21

روان بنت صالح بن قريبان العنزي. 22

روان بنت محمد بن ناصر النصر. 23

روان بنت مهدي بن حجي الحجي الخيبري. 24

ريف بنت فهيد بن فاضل الشمري. 25

ريما بنت سعد بن حمد الربيعه. 26

ريما راشد البصيلي. 27

ريم بنت عبدهللا بن محمد العمودي. 28

ريم بنت ناصر محمد الجربوع. 29

سارة بنت عبدالعزيز بن إبراهيم المويهان. 30

سارة بنت مبخوت ناصر آل مطرف الدوسري. 31

سارة بنت سليمان ناصر الناصر. 32

شهد بنت عبدالرحمن بن عايد المطيري. 33

صبحية بنت سلطان السنجاري الشمري. 34

صيته بنت سلطان عايض النميري البقمي. 35

عبير بنت عبدالوهاب الصراري. 36

عفاف بنت علي بن عبدهللا العشبان. 37

عهود بنت سعيد حسن ال جبعان القحطاني. 38

غادة بنت يوسف بن صالح القوبع. 39

فادية بنت خالد العمري. 40

في بنت سلمان عبدهللا الحالفي. 41

لمى بنت سعود بن راشد الدليم. 42

لمياء بنت عبدهللا فهد العصيمي. 43

مضاوي بنت محمد الفريجان. 44

مالك بنت خالد بن عبدهللا  الحربي. 45

منى بنت خليفة بن مسلم الزعير. 46

منى بنت سالم بن محمد البريكي. 47

منيرة بنت راشد الغبيوي العتيبي. 48

منيرة بنت سعد عبدهللا الفالج. 49

مها بنت عائض آل سعد القحطاني. 50

موضي بنت عبدهللا بن يوسف العمران. 51

ميار بنت أحمد بن سعيد الزهراني. 52

نجود بنت حامد بن مرعي الثمالي. 53

نجود بنت عبدالرحمن عبدالعزيز بن سحمان. 54

نجود بنت مشوح عبدالرحمن المشوح. 55

نور بنت ناصر بن عبدالعزيز الراشد. 56

نورة بنت محمد المهنا. 57

نورة بنت سعود بن عبدالعزيز الربيعان. 58

نوف بنت محمد بن عبدالعزيز الخرجي. 59
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نوف بنت محمد البقمي. 60

نوف بنت منصور عبداللطيف القشعم. 61

هتون بنت فوزان بن صالح الحماد. 62

هديل بنت محمد بن صالح الهذيل. 63

هال بنت ناصر بن عبدهللا اللهيب. 64

وئام بنت فهد بن خالد العتيبي. 65

وعد بنت خالد الحريتي الغامدي. 66

كلية اللغات
أبرار بنت عبدهللا المطيري. 1

أفنان بنت عبدهللا المطيري. 2

أماني بنت منصور العجمي. 3

حسنة بنت عبدالرحمن جالو. 4

شروق بنت سعد العضيله المطيري. 5

شهد بنت عبدالعزيز بن محمد الجعيدان. 6

نورة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الشبيلي. 7

نورة بنت فارس ثنيان السبيعي. 8

كلية الخدمة اإلجتماعية
أثير بنت شريم بن علي آل قراء. 1

أثير بنت نواف بن عواض النفيعي. 2
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أفراح بنت سعود بن جعيثن البيضاني الحربي. 3

ريم بنت ناصر مبارك المسردي القحطاني. 4

زينب بنت يحيى شريف الخالدي. 5

سارة بنت محمد بن إبراهيم الذياب. 6

سارة بنت مزيد جزاع الحبل. 7

شذى بنت ماجد بن عبدالعزيزبن عتيق. 8

نهيه بنت محمد عبدهللا الجهمي السبيعي. 9

نوف بنت صالح محمد العقيل. 10

نوف بنت عمر موهق العتيبي. 11

هدى بنت سالم بن ناصر الحارثي. 12

وجدان بنت سعد شائع ال عادي القحطاني. 13

رزان بنت علي بن ودي السبيعي العنزي. 14

ياسمين بنت عبدهللا بن عاصي العنزي. 15

كلية المجتمع
صيته بنت عبدهللا العجمي. 1

عال بنت إبراهيم الزأمل. 2

لبنى بنت عبدهللا سليم الهويمل. 3

معهدتعليم اللغة العربية
بهشته بنت قاري عبدالجبار. 1

شبنم  صفي هللا. 2
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الحاصالت على درجة البكالوريوس للعام الجامعي 1439- 1440هـ
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كلية الطب البشري
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الطب البشري
أثير بنت محمد بن عبدالرزاق الحمود. 1

أسيل بنت صالح بن إبراهيم النملة. 2

أفراح بنت عيد بن راشد الرفاعي الجهني. 3

أفنان بنت حمزة محمد عبدالغني. 4

إسراء بنت ناجي رمضان بن مصطفى غبان. 5

أثير بنت أحمد صالح الغامدي. 6

أثير بنت بجد بن حليون العوني المطيري. 7

أريج بنت عبدهللا حناش ال عوض القحطاني. 8

أفراح بنت أسعد بن بويدر العنزي. 9

العنود بنت خالد بن سليمان السليم. 10

المها بنت عبدالمجيد بن عبدهللا الشميسي. 11

الهنوف بنت إياد بن إبراهيم الحميدان. 12

الهنوف بنت فيصل بن صالح العبدلي. 13

أمجاد بنت عويض بن ضاوي المطيري. 14

أمل بنت محمد سعيد آل مجدول الغامدي. 15

أنفال بنت محمد بن عبدهللا الدلهوم. 16

حنان بنت حسن بن محمد آل أحمد. 17

حنان بنت خالد بن سعيد الجعيدي. 18

خلد بنت عبدهللا بن محمد الحديثي. 19

دانة بنت حسام بن محمد الحسين. 20

دانة بنت محمد بن عبدهللا الغامدي. 21

ربا بنت محمد بن عبدالعزيز الزهيري. 22

رزان بنت ناصر هزاع الغامدي. 23

رهف بنت سهيل بن مسهل العتيبي. 24

روابي بنت حمد القميشي المطيري. 25

روان بنت أحمد علي  أحمد سكير. 26

روان بنت مقحم سمير العضيله المطيري. 27

ريم بنت أحمد محمد سعيد الشوري. 28

سارة بنت خالد بن عبدالرحمن العوهلي. 29

سارة بنت فهد بن محمد العويويد. 30

سارة بنت مسلم بخيت المهري. 31

سندس بنت رائد يوسف نتيل. 32

سهام بنت سعيد شارع المرزوقي البقمي. 33

شادن بنت جمعان بن صالح الغامدي. 34

شهد بنت جمعان بن علي الغامدي. 35

شهالء بنت إيهاب سعيد عوده. 36

شيهانة بنت سالم بن خالد القحطاني. 37

طفلة بنت صالح بن راشد المحيني. 38

ظبية بنت عبدهللا بن علي ثقفان. 39

عروب بنت الحق بن خالد المقاطي. 40

غادة بنت خالد بن سعيد باسميح. 41

غادة بنت فالح بن ناصر الدوسري. 42
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فاطمة بنت عادل بن عبدهللا الضامر. 43

فاطمة بنت علي بن أحمد العيثان. 44

ليلى بنت خالد سليمان الشمري. 45

لينا بنت ذياب شامان السبييعي العنزي. 46

ماريه بنت حسن عمر زاده. 47

مايا بنت عبد هللا بن حمد اليحيى. 48

مدى بنت عبدهللا غرم هللا الغامدي. 49

مروه بنت عبدالعزيز بن سعد األحمدي. 50

مريم بنت سعد بن محمد العصيمي. 51

مزون بنت محمد بن سعيد ابو نخاع. 52

مشاعل بنت سعيد عبدالرحمن الصفار. 53

مالك بنت سلمان بن محمد الملحم. 54

مالك بنت فهد بن صالح العتيبي. 55

منال بنت صقر بن صعب المهيد. 56

منال بنت محسن سعد الوازعي البقمي. 57

منى بنت ناصر بن علي بن صليم. 58

مها بنت عبدهللا ضاوي العمري الحربي. 59

موضي بنت صالح بن علي المريدي. 60

مي بنت إبراهيم بن ناصر العواجي. 61

نهى بنت رمضان بن علي ال علي الغامدي. 62

نورة بنت سلمان بن صالح الغامدي. 63

نورة بنت عبدالحميد بن عبدهللا الفريجي. 64

هاجر بنت محمد بن عبدهللا السعيد. 65

هبه بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الرويبعه. 66

هتان بنت عبدهللا بن محمد آل حبشان. 67

هداية بنت عقيل بن قاعد الحبردي. 68

هال بنت معيض عبدهللا آل عيسى القحطاني. 69

هناء بنت راشد بن محمد الراشد. 70

هند بنت فالح بن سفر الشدادي الحارثي. 71

هيفاء بنت سعود بن عبدهللا المدبل. 72

وفاء عبدهللا محمد هياس الغامدي. 73
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ابتهال بنت عبدهللا بن محمد ال صقر. 1

أطياف بنت أحمد صالح الزهراني. 2

أفراح بنت جابر محمد الفيفي. 3

آالء بنت محمد بن عيدروس العيدروس. 4

الجوهرة بنت عبدهللا بن عبدالكريم الشدوخي. 5

العنود بنت أحمد بن وليد شهوان. 6

الهنوف بنت آدم ناصر السعدون. 7

الهنوف بنت بريكان محمد البريكان. 8

الهنوف بنت سليمان محمد الشمسان. 9

الهنوف بنت عبد الرحمن صالح الهليل. 10

بيان بنت موسى إبراهيم العسكر. 11

رزان بنت محمد آل فايز الشمراني. 12

رزيم بنت خالد بن عبدالرحمن الحسون. 13

رنا بنت نايف بن بخيت الفهيد العتيبي. 14

سارة بنت زيد بن ناصر بن عبد الواحد. 15

سارة بنت عبدهللا بن سالم الوابصي البلوي. 16

شهد بنت عبدالحميد بن محمد اسعد. 17

شهد بنت محمد بن فيصل العضياني. 18

صبا بنت محمد بن عبدالرحمن الشريف. 19

عائشة بنت عبد الغني بن محمد مليباري. 20

غادة بنت خالد بن عبدالعزيز العسكر. 21

فرح بنت أحمد بن عقيل الغنيم. 22

لجين بنت خالد بن عبدالرحمن الصالح. 23

لمى بنت عبدالعزيز بن خالد الغفيلي. 24

لمى بنت عبدالعزيز بن محمد القريشي. 25

مشاعل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الحميد. 26

منار بنت محمد بن سلطان ال سلطان العمري. 27

منال بنت محمد حمود المطيري. 28

منيرة بنت ناصر بن عبدالعزيز الدوسري. 29

ندى بنت منصور بن إبراهيم الدخيل. 30

نورة بنت محسن بن إبراهيم الغامدي. 31

نورة بنت عبدالمحسن فهد الفريح. 32

نورة بنت مفرح عبدهللا السبيعي. 33

نوف بنت سعد بن دقل الروقي العتيبي. 34

نوف بنت سلمان بن سعد آل فراج. 35

نوف بنت عبدالعزيز محمد السالم. 36

هديل بنت محمد بن عبدالعزيز الفياض. 37

وجدان بنت علي محمد الخنان الكعابنه. 38

وسن بنت صالح حمود الفايز. 39

خريجات العام الجامعي 1439 - 1440هـ
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الحاصالت على درجة البكالوريوس للعام الجامعي 1439- 1440هـ
الفصل األول
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ

كلية التمريض
ابتهال بنت محمد بن علي ال مغثم. 1

أروى بنت إبراهيم بن ناصر الصقعبي. 2

أشواق بنت سلمان الدملوكي السلمي. 3

آالء بنت عبدهللا بن عيدروس عيدروس. 4

تهاني بنت حكمان العنيضيل. 5

رؤية بنت رابع عبدالسالم الهوسه. 6

رنا بنت عبدالعزيز بن محمد الرشيد. 7

ريم بنت مسعد الخماش. 8

سعاد بنت توفيق سويدان. 9

شجون بنت بندر السليمي الحربي. 10

عائشة بنت أحمد الحقوي. 11

عهد بنت خلف الجعفري العنزي. 12

فاطمة بنت حسن بن محمد مجممي. 13

فاطمة بنت محمد العامري. 14

مرام بنت مسفر البغاشي الشهراني. 15

مرام بنت هالل محيميد العصيمي العتيبي. 16

مروه بنت محمد المنصور. 17

مريم بنت علي جراح. 18

منى بنت خلف الحربي. 19

منيرة بنت سعد خليف العنزي. 20

منيرة بنت فهد ال عييد. 21

منيفة بنت مرزوق بن صفوق العنزي. 22

مها بنت خلف عبدهللا المطيري. 23

نوف بنت توفيق المطيري. 24

نوف بنت صالح الزهراني. 25

نوفه بنت حميدي بن عبيد العنزي. 26

هيا بنت سرور العبود. 27

هيفاء بنت سليمان راشد البلوي. 28

وجدان بنت علي بن محمد القرني. 29

ورس بنت مصطفى عبدي. 30
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كليةالصيدلة
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ

كلية الصيدلة
آسيا بنت محمد أحمد  الزهراني. 1

أميرة بنت مطر بن هالل السبيعي العنزي. 2

ابتهاج بنت راشد محمد الفوزان. 3

أمامة بنت عبدهللا محمد دفتر دار. 4

بشاير بنت منصور صالح الجردان. 5

دعد بنت إبراهيم علي القري بن عيد. 6

روان بنت موسى حامد الحربي المالكي. 7

ريم بنت جمعان محمد السيالي. 8

ريم بنت منصور بركي الشالحي المطيري. 9

سارة بنت عبدالعزيز محمد المهنا. 10

سوسن بنت داود سليمان السبتي. 11

شماء بنت إبراهيم عبدهللا الحجي. 12

شهد بنت محمد عبد الوهاب آل فضيل. 13

علياء بنت محمد قطيفان المدحي. 14

فاتن بنت عوض علي  العنزي. 15

فاطمة بنت عبدهللا علي الزهراني. 16

لمى بنت فوزي عبداللطيف حنيف بنجابي. 17

لينا بنت شامان بن وحش العنزي. 18

منى بنت صالح ناحي الرشيدي. 19

نورة بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز السنيدي. 20

نورة بنت عبدهللا محمد المدلج. 21

نورة بنت ماجد سعيد باحاذق. 22

نوف بنت خالد علي المهوس. 23

والء بنت وليد سالم الطليحي. 24
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علوم االتصال الصحي
لمى بنت سلمان بن عابد الثبيتي. 1

علوم الصحة
جوزاء بنت ساري نمر العوجان. 1

ياسمين بنت مصلح العتيبي. 2

علوم التأهيل
رزان بنت عبدهللا سعيد األسمري. 1

سارة بنت علي علي. 2

سارة بنت أحمد إبراهيم الياقوت. 3

شيماء بنت سعد محمد العمري الدوسري. 4

عبير بنت عبداإلله محمد الحميداني. 5

مريم بنت عليان النفيعي. 6

مزنة بنت محمد صالح المهلهل. 7

مالك بنت محمد حمود الجبيري الشهري. 8

نجالء بنت مطلق الحافي العتيبي. 9

ندى بنت محمد مجحود الزهراني. 10

نورة بنت عبدهللا محمد  الحربي. 11

وسيمة بنت سعيد المطيري. 12

العلوم اإلشعاعية
سارة بنت حميد بن مسعد السهلي العنزي. 1

شذى بنت صالح بن محمد المحيميد. 2

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

55

كلية العلوم
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األحياء
آال بنت مطر بن علي الشهراني. 1

أثير بنت فرحان بن عبيد ال كليب. 2

أثير بنت دخيل فالح العماني. 3

أمجاد بنت سعيد آل مصلح القحطاني. 4

أميرة بنت عبداللطيف بن إبراهيم الشريدة. 5

ابتهال بنت بندر بن عبدهللا الحربي. 6

ابتهال بنت محمد إبراهيم عبدهللا هوساوي. 7

أحالم بنت حامد بن محمد العمري السفياني. 8

أروى بنت عزمي إبراهيم الصفدي. 9

أريج بنت صائل بن حماد الشلوي. 10

أريج بنت شجاع المطيري. 11

أسرار بنت جزاء بن سعيد العريدي الدوسري. 12

أسماء بنت جمال بن علي الرزيق الشهري. 13

أسماء بنت عبدهللا بن فهد المساعد. 14

أسماء بنت منصور بن مداوي آل سدره. 15

أسماء بنت يحى الحسني الزهراني. 16

أشواق بنت فهد بن حمدان المحيذيف. 17

أفنان بنت مهوس بن مصلح الحربي المالكي. 18

الجوهرة بنت عبدهللا شبيب الجاسر. 19

العنود بنت ناصر العبيدي القحطاني. 20

أمجاد بنت ذيب نايف العتيبي. 21

أمل بنت عبدهللا بن سعيد السوندي. 22

بدرية بنت عوض بن حماد المطرفي. 23

بشاير بنت محمد بن إبراهيم البياهي. 24

بشاير بنت ماجد المطيري. 25

بيان بنت سمير أحمد ناصر. 26

تهاني بنت مسفر بن حامد الحنيشي الحارثي. 27

جمانة بنت صالح بن عبدهللا العصيمي. 28

حصة بنت عبدالحكيم بن سبعان. 29

حصة بنت يحيى بن صالح الحماد. 30

حصة عبدالرحمن عبدهللا الطحيني. 31

حليمة بنت عايض بن محمد القرني. 32

حنين بنت محسن بن نهار البيضاني. 33

خضرة بنت أحمد عبدالرحمن. 34

رؤى بنت مبارك بن حمد الشغاثره. 35

رؤى بنت عمر محمد عيروط. 36

رحاب بنت فهد بن إبراهيم أبا الخيل. 37

رحمة عايد الخمشي العنزي. 38

رزان بنت عبدالعزيز بن سعد الخثالن. 39

رغد بنت مبارك بن سعد الظاهري. 40

رنا بنت مذكر إبراهيم ال جحيش القحطاني. 41

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ

رنيم بنت عيسي بن علي النعمي. 42

رهام بنت صالح عبدهللا الزهراني. 43

روان بنت زيد بن فالح العنزي. 44

روان بنت منصور بن فهد بن راشد. 45

روان بنت عبدهللا الخرعان. 46

ريم بنت برجس بن محمد الدويش. 47

ريم بنت ناصر بن عبدالعزيز المليفي. 48

ريم بنت شامان معيوف الخالدي. 49

زكية بنت سعيد المطيري. 50

سارة بنت عبدهللا بن ناصر بن سنبل. 51

سارة بنت علي بن راشد بن عمير. 52

سارة بنت محمد بن علي الدوسري. 53

سارة بنت عبدالعزيز العنزان. 54

سلطانة بنت نجيب المرشدي العتيبي. 55

شذا بنت سويلم خلف الحسني العنزي. 56

شذى بنت أحمد الحسين. 57

شموخ بنت فايز بن قليل الثبيتي. 58

شهد بنت هادي الشامري العجمي. 59

صالحة بنت بلغيث إبراهيم البارقي. 60

عائشة بنت سعد الرشيدي. 61

عايشة بنت سفر سميح العتيبي. 62

عبير بنت عبدهللا بن سعيد القحطاني. 63

عبير بنت منصور عبدهللا الصالحي الحربي. 64

عنود بنت عبدهللا الخليفي. 65

عهود بنت محمد بن يوسف الطاهر. 66

عهود بنت فراج ال مسعود الدوسري. 67

عهود بنت محمد دريب. 68

غالية بنت عبد الرحمن موسى الحريص المطيري. 69

غيداء بنت سليمان الصعيدي. 70

غيداء بنت هذال حبشي البدراني. 71

فوزية بنت صابر السحيمي البلوي. 72

لجين بنت فهد بن عبدالعزيز العبدهللا. 73

لجين بنت معوض بن علي معوضه. 74

لطيفة بنت أحمد بن عبدهللا بن حوبان. 75

لطيفة بنت محمد بن مرشد التميمي. 76

لمى بنت خالد الرشيدي. 77

لمياء بنت عادل بن محمد آل زربه القحطاني. 78

لولؤة بنت سالم الشعالن. 79

لولوة بنت فهد بن محمد الخضير العجمي. 80

لولوة بنت ماجد بن حمد العسيمي. 81

ليلى بنت حسين منصور الحايك. 82

مرام بنت محمد العنزي. 83
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خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ

مشاعل بنت عبدهللا بن داوود العطيوي. 84

مشاعل بنت صالح العضياني الحارثي. 85

مالك بنت عبدالرحمن ال بهيش الشهري. 86

مالك بنت عبد العزيز عبدهللا الدعيجي. 87

منال بنت مبرك بن ساير السالمي الحربي. 88

منى بنت حسن بن مناحي النافع. 89

منيرة بنت عيد بن محمد السبيعي. 90

مها بنت راجح منير القريشي السبيعي. 91

مها بنت علي المهيدب. 92

موضي بنت حمود بن سلطان الفريجان. 93

موضي بنت خالد بن عبدالعزيز الحماد. 94

نجالء بنت علي بن عبدهللا األحمري. 95

نجود بنت فالح بن عفنان الحربي. 96

نجوى بنت سالم بن محمد ال سالم. 97

نجوى بنت سعيد الزهراني. 98

ندى بنت مزيد بن نايف الجعفري العنزي. 99

نهى بنت عبدهللا بن فالح النفيعي العتيبي. 100

نوال بنت عبدهللا بن أحمد سودي حدادي. 101

نورة بنت تركي الدوسري. 102

نورة بنت محمد العرجاني العجمي. 103

نورة بنت حمد بن غانم الغانم. 104

نورة بنت خالد الفليج. 105

نورة بنت متعب بن محمد المقاطي العتيبي. 106

نوف بنت سعد بن سعيد الدعرمي. 107

نوف بنت سعود بن راشد أبو خليل. 108

هديل بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن رشيد. 109

هديل بنت محمد الشاطري المطيري. 110

هند بنت حمدان غدير العنزي. 111

هياء بنت فالح بن إبراهيم القحطاني. 112

هياء بنت محمد بن سعد الفيصل. 113

هياء بنت محمد بن فرج المقرن. 114

هيفاء بنت فهد الهزاع. 115

وجدان بنت خالد ناصر الحصيني. 116

وجدان بنت مسفر ال حمامه األسمري. 117

وجود بنت صالح بن عبدالرحمن المقحم. 118

وعد بنت خالد بن محمد الطخيس. 119

وفاء بنت نايف ابن معيي السبيعي العنزي. 120

والء بنت فرج أحمد القيشاوي. 121

العلوم الرياضية
أروى بنت مسعود المسعود. 1

أمجاد بنت بندر بن متعب الزغيبي. 2
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العنود بنت عبدالعزيز بن زيد الحسين. 3

العنود عبدالرحمن عثمان آل سعيد الغامدي. 4

أمجاد بنت مجاهد بن إبراهيم البطي. 5

بشاير بنت سعيد بن أحمد ابوعاطف. 6

جواهر بنت عبدالكريم العنزي. 7

ربى بنت حمد السليمان. 8

رحمة بنت خضر العيسى. 9

رحمة بنت محمد عبدهللا العيسي. 10

رنا بنت عثمان بن علي الشهري. 11

سارة بنت سليمان الحربي. 12

سارة بنت متين القاري. 13

سارة بنت محمد مشعان الرحيمي المطيري. 14

شادن بنت راشد بن سعد الخضير. 15

عائشة بنت قادري حوباني. 16

عفاف بنت طالل بن القريني الذيابي العتيبي. 17

عهود بنت عبد هللا الشهري. 18

غدير بنت سمير بن عبيد السبيعي العنزي. 19

كفاء بنت عجاب بريك العتيبي. 20

كفى بنت ياسر محمود الزعبوطي. 21

ليلى بنت سليمان بن إبراهيم الحيدر. 22

منى بنت مسفر شليل الشيباني. 23

منيرة بنت عبدالعزيز بن حمد الحريشي. 24

مها بنت إبراهيم المالكي. 25

نور الهدى بنت محمد الهجر الحمد. 26

نورة بنت فالح بن شويشان الحربي. 27

نور بنت جمال الضاهر. 28

نورة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز المسند. 29

نوف بنت سعيد علي بن محمد آل رشيد. 30

هدى بنت محمد حسن عوض. 31

هياء بنت عبدهللا بن أحمد ابورقه. 32

هيلة بنت عبدهللا الجبالي. 33

وجدان عبدالرحمن عبدهللا العمران. 34

وضحى بنت محمد ال سعد القحطاني. 35

الفيزياء
أحالم بنت فالح عبيد العصيمي. 1

ألين بنت عبدالرحمن عبدهللا الغنيمي. 2

أماني بنت عبدالرحمن بن حمد نافع. 3

ابتهال بنت سعود علي النباعين القحطاني. 4

أريج بنت مقبل سمران العضيله المطيري. 5

الجوهرة بنت محمد فهد العبيد. 6

امتنان بنت محمد بن بخيت الطالل. 7
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أمجاد بنت عبدالعزيز الشالحي المطيري. 8

بشائر بنت سعد بن عائض العتيبي. 9

رانية بنت عمر عبدالرحمن الشيباني العتيبي. 10

سارة بنت خلف بن مطر الميموني. 11

شادن بنت خالد بن محمد البالجي. 12

عيدة بنت عائض آل بو صابر القحطاني. 13

فاتن بنت خالد بن غازي المقاطي العتيبي. 14

فاطمة بنت منصور بن سعيد  القحطاني. 15

كوثر بنت سالم بن محمد باحله. 16

لمياء بنت راشد عجيان العجيان. 17

مرام بنت صالح بن عبدالرحمن الهذال. 18

مريم بنت خبتي بن عبده حقوي. 19

مزون بنت علي بن أحمد الكناني الزهراني. 20

معالي بنت سليمان عبدالكريم العرف. 21

مها بنت أحمد بن مفرح حريصي. 22

نجالء بنت سعيد محمد ال جابر القحطاني. 23

نداء بنت محمد بن علي حدادي. 24

نور بنت هايل البشري السبيعي العنزي. 25

نورة بنت علي بن سنيد. 26

نورة بنت فهد محمد المقيبل. 27

هيا بنت محمد بن سليمان بن عيد. 28

هياء بنت سعد القرني. 29

وفاء بنت أحمد الكناني الزهراني. 30

الكيمياء
آالء بنت عبدهللا الشهوان. 1

أمل بنت يحيى بن عبدهللا الوادعي. 2

أمل بنت حمود عائض القريشي  السبيعي. 3

إبتسام بنت عبدهللا خلف الصالحي الحربي. 4

أثير بنت سليمان بن حمود الحميدان. 5

أسماء بنت حمود بن عمر الشمري. 6

أفنان بنت جار النبي سعيد المالكي. 7

العنود بنت إبراهيم بن حمد أبو حيمد. 8

العنود بنت سلطان العصيمي العتيبي. 9

أمجاد بنت محمد صمان التيهاني. 10

أنفال بنت مجري عبدهللا القريشي السبيعي. 11

بشائر بنت حسين آل مغيضة القحطاني. 12

بشاير بنت محمد خضران ال غنيم الغامدي. 13

تغريد بنت عويد بن عبيد الحريري الشمري. 14

جواهر بنت الحميدي العنزي. 15

حصة بنت مسلط بن ضيدان السبيعي. 16

دالل بنت سالم بن فايز الشهري. 17
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راوية بنت سعيد بن علي النهاري القحطاني. 18

رغد بنت محمد الدريملي. 19

رنا بنت عبدهللا بن مصلح الربيقي الحربي. 20

رنيم بنت نايف العتيبي. 21

روان بنت سعود بن عبدهللا الزايدي. 22

سارة بنت عبدهللا بن علي موسى. 23

سارة بنت ناصر المسعود الدوسري. 24

سحاب بنت نازي بن عبيد الطلوحي. 25

سحر بنت عبدهللا بن ناصر الهزاع. 26

سمية بنت عبدالرحمن محمد الرشيد. 27

شادن بنت هويشل بن إبراهيم الهويشل. 28

عبير بنت محمد الحبردي العتيبي. 29

عبير بنت متعب المطيري. 30

عزة بنت صالح بن محمد عسيري. 31

فاطمة بنت عبدهللا حمد آل عبيد الدوسري. 32

مريم بنت سعد بن سلمان السليم. 33

مقبولة بنت محسن فرج ال سعد القحطاني. 34

مالك بنت بندر المطيري. 35

مالك بنت سعد مبارك ال سويد الشهراني. 36

منار بنت فيصل إبراهيم بن سالم. 37

مها بنت سالم النومسي. 38

مها بنت محمد صالح بن نامي. 39

مهرة بنت عبدالحكيم محمد الشهراني. 40

مي بنت محماس مقبل الخنفري القحطاني. 41

ندى بنت محمد بن علي مسرحي. 42

نور بنت بشار خانجي. 43

نورة بنت أيمن بن عباس محروقي. 44

نورة بنت زيد بن عبدهللا ال راشد. 45

نورة بنت مطلق بن عماش الجياشي الحارثي. 46

نورة بنت محمد عبدهللا الحليلة. 47

نوف بنت عبدهللا بن محمد األحمري. 48

وجدان بنت محمد بن ناصر الحربي. 49

وفاء بنت محمد بن ظافر األحمري. 50

والء بنت علي آل سهتول الغامدي. 51

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

62

كلية اآلداب
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اللغة العربية
أميرة بنت عبدهللا عواد العشيش. 1

إبتسام بنت سيف بن سعد القباني. 2

البندري بنت مسلي الشيباني. 3

الهنوف بنت معتوق العبدلي المالكي. 4

أمجاد بنت علي الفهمي الزهراني. 5

بدور بنت غالب بن غالب الشيباني العتيبي. 6

شمعة بنت شري علي علواني. 7

علياء بنت عوض عبيد السليمي حربي. 8

عهود بنت سالم بن الرزيني المطيري. 9

عواطف بنت مرفوع هويدي العنزي. 10

فاطمة بنت منصور يحيى الخياري الرشيدي. 11

مالك بنت خالد الطخيم. 12

منيرة بنت إبراهيم بن زيد الحليبه. 13

ندى بنت بكر بن إبراهيم الديحاني المطيري. 14

نورجنة مونجاء عبدالحليم. 15

نورة بنت محمد علي عسيري. 16

نورة بنت مزعل عبد الرحمن الورق. 17

نوف بنت بندر بن عبد العزيز الحسين. 18

نوف بنت حسين محمد الزهراني. 19

نوير بنت محمد عايض آل عاطف القحطاني. 20

هدى بنت بجاد ضيدان السبيعي. 21

هديل بنت سيف بن الحرقي القحطاني. 22

هياء بنت عايد بن فايز الحالف. 23

التاريخ
هياء بنت خالد ضحيان البقمي. 1

الدراسات اإلسالمية
آمنة  ديمبا. 1

أميرة بنت خالد سلطان غينال. 2

إبتسام بنت عبدهللا البابطين. 3

أحالم بنت عطاهللا العتيبي. 4

الفية فريد كونتوقانوفا. 5

الهنوف بنت خالد محمد عبدهللا العتيق. 6

الهنوف بنت علي أحمد هزازي. 7

أماني بنت عبد هللا سعيد آل ظافر القحطاني. 8

أنوار بنت صالح النملة. 9

بشائر بنت محمود بن يحيى حيدر. 10

بشاير بنت جمعان بن الشالحي المطيري. 11

تقى بنت عايض بن الشدادي الحارثي. 12

جواهر بنت محمد فيحان العوفي الحربي. 13

خديجة بنت عبدالقادر جالو. 14

خديجة بنت عوض فراج المهيمزي الرشيدي. 15
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خدي  سار. 16

رحمة هللا ساج باه. 17

رقية بنت محمد فاروق. 18

رملة فولو هاشم. 19

ريم بنت عبد العزيز عبدهللا بن كليب. 20

سارة بنت سعيد بن محمد الخزامين. 21

سارة بنت فراج بن العامري السبيعي. 22

سبا بنت أحمد بن سالم العنزي. 23

ستي جّنة قينلوغ فانولونج. 24

ستي عائشة فافاندايان  غورو. 25

سعادة بنت عبدالقدوس يوسف. 26

سلمى النتوء داود. 27

سماح بنت خالد سالم بامقابل. 28

سموا بنت دهيم حسن نادر الغيثي الدوسري. 29

سميرة  بنت صالح. 30

صفية بنت جابر أحمد الشهري. 31

عائشة بنت شريف عبدالحليم. 32

عائشة بنت عثمان صو. 33

عبير بنت مقبل بن الحنوشي المطيري. 34

عزة بنت محمد باة. 35

عزيزة بنت ظافر عبدهللا آل سرار الشهراني. 36

عفيفة وي دوله. 37

عهود بنت راجح بركوت الناشري. 38

غدير بنت سليمان عبدهللا العواد. 39

فاطمة  جالو. 40

فاطمة  سيديبي. 41

فاطمة محمد جالو. 42

لمى بنت صالح بن إبراهيم الكبير. 43

مؤمنة بنت موسى. 44

ماكيسه  يوال. 45

مايدا سولجيك. 46

مريم بنت عبدهللا ال محبوب الشمراني. 47

منيرة بنت عبدهللا أحمد علوي. 48

مها بنت مذكر بن محمد آل غريب القرني. 49

مها بنت هالل مرجي العنزي. 50

نصيبة أريمو بشير. 51

نهى إندا عزرائيل. 52

نورة بنت شعيل بن سجدي العتيبي. 53

نورة بنت صالح بن عبدهللا الشايع. 54

نورة بنت سعد صالح الفاضل. 55

هنوف بنت الفيحي عشوي الفدعاني العنزي. 56

وعد بنت مفرح عوض األسمري. 57

وفاء بنت مسفر بن الحبابي القحطاني. 58

وفاء بنت الفي عمر الهجله المطيري. 59
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المكتبات والمعلومات
ريم بنت عايض حويفظ المخلفي. 1

اللغة اإلنجليزية وآدابها
تركية بنت عبد الرحمن علي الغامدي. 1
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الشبكات وأنظمة االتصاالت
أشواق بنت أحمد األنصاري. 1

إبتهاج بنت مشعل بن رزقان المطيري. 2

أروى بنت حمدان السبيعي العنزي. 3

أروى بنت عبد العزيز بن محمد حكيم بخش. 4

أروى بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الحسينان. 5

أريج بنت سعود بن عبدالعزيز الجنيدل. 6

آالء بنت عبدالفتاح بن محمود برناوي. 7

إيمان بنت محمد الغمري الشهراني. 8

بشرى بنت سعيد بن بنان الغامدي. 9

بيان بنت خالد بن سليمان الحماد. 10

حصة بنت إبراهيم بن عبداللة بن حسن. 11

حصة بنت مطخان مخلف السالمي العنزي. 12

دانة بنت فيصل بن محمد الدوسري. 13

دنيا بنت عبدالعزيز بن زيد موينع. 14

رشا بنت حمدان بن شجاع مناحي العصيمي. 15

رهف بنت جمعان بن محمد مفيريد. 16

روابي بنت جماز بن إبراهيم الجماز. 17

روان بنت عبدالرحمن بن فرج ال مطلق. 18

روان بنت سليمان محمد الصهد. 19

روال بنت عبدهللا أحمد بابطين. 20

ريم بنت بدر ناصر التركي. 21

سارة بنت خالد بن أحمد سعد. 22

شموخ بنت صالح معيوض عوض العصيمي. 23

شهد بنت علي بن محمد العجالني. 24

شويهينه بنت حامد بن زرفيل العتيبي. 25

غادة بنت محمد العديني. 26

فاطمة بنت حاتم بن أمين خياط. 27

فايزة بنت مساعد بن سعد العتيبي. 28

فرح بنت فايز الفدعاني العنزي. 29

لطيفة بنت عبدالرحمن بن زيد البواردي. 30

لمياء بنت رياض محمد البلوي. 31

مريم بنت وغش الصميلي السبيعي. 32

مالك بنت محمد بن صالح السحيباني. 33

منار بنت مسفر بن جبران ال مسرع. 34

منى بنت محمد بن شبيب السبيعي. 35

ميساء بنت عبد الحكيم السباعي. 36

ميعاد بنت مفلح فنيطل السبيعي العنزي. 37

نادية بنت عبدهللا بن عامر الشهري. 38

نادية بنت متعب بن مزيد النفيعي العتيبي. 39

نورة بنت فهد النفيعي العتيبي. 40

هناء بنت فهد بن عبدهللا الخريجي. 41
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هيا بنت ناصر بن إبراهيم بن دخيل. 42

وعد بنت فهد بن حزام العصيمي العتيبي. 43

علوم الحاسب
أبرار بنت سعود النفيعي العتيبي. 1

أسماء بنت محمد بن علي مناع. 2

أثير بنت محمد بن علي البجادي. 3

أسماء بنت رافع بن محيا العنزي. 4

أمل بنت ناصر محمود أندجاني. 5

أنوار بنت فهد مسعود. 6

إيمان بنت سالم ال مدروش الشهري. 7

بشاير بنت فهد بن سليمان الغفيص. 8

بندري بنت عبيد الرحيمي المطيري. 9

بيان بنت سعيد بن ظافر الزالل الدوسري. 10

تماني بنت غانم آل برمان القحطاني. 11

ذكرى بنت مرضي بن عطالله السلمي العنزي. 12

رغد بنت فيصل بن محمد المنقاح. 13

روان بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الرشيد. 14

روان بنت سعد بن عبدهللا المنديل. 15

روان بنت فتحي محمد الغرباوي. 16

ريم بنت صاهود بن متعب المطيري. 17

ريم بنت عبدالرحمن بن عبدهللا البطي. 18

ريم بنت محسن المقاطي العتيبي. 19

ريم بنت محمد سعيد الحسيني الشهري. 20

ريمة بنت وليد الخضر. 21

سارة بنت محمد بن ذياب العتيبي. 22

سامية بنت حسن الشهري. 23

شروق بنت صالح الجديعي. 24

عزيزة بنت ظافر بن سعد العمري. 25

غيداء بنت إبراهيم بن عبدهللا الشنيبر. 26

فهيدة بنت أحمد بن فهاد السيف. 27

لمى بنت عبد هللا بن فهد الرويشد. 28

ليلى بنت حسين بن أحمد بهاري. 29

مروة بنت أحمد سعيد برعية. 30

منيرة بنت علي بن شنار. 31

مها بنت عوض هللا الشاطري المطيري. 32

نجال بنت مسفر حمود النفيعي العتيبي. 33

نجود بنت حمود حمدي المطيري. 34

نورة بنت إبراهيم بن أحمد العبدالوهاب. 35

نورة بنت محمد بن موسى معيوف. 36

نورة بنت عادل الجمعه. 37

نوف بنت حسين العابسي القحطاني. 38
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هدى بنت حمدان آل مريع القرني. 39

هيا بنت محماس السويداني القحطاني. 40

هيفاء بنت محمد الذييب. 41

وجدان بنت عبدهللا آل سعد القحطاني. 42

وفاء بنت فراج بن سالم آل النادر. 43

نظم المعلومات
أماني بنت أحمد عبدالسالم محسن قمحان. 1

ابتهاج بنت ضيف هللا عبيد المهيدلي العتيبي. 2

أثير بنت حسين العمري الحربي. 3

آالء بنت يوسف عبدالوهاب المشرف. 4

العنود بنت حسن بن محمد الكرت الزهراني. 5

المها بنت محمد أحمد العبيدي. 6

امتنان بنت عبدالرحمن بن ناصر الناصر. 7

أمجاد بنت مبارك حماس العتيبي. 8

بشرى بنت مجدوع سفر ال سفر الغامدي. 9

بيان بنت عبدهللا خالد عمر القبالن. 10

تمارا بنت ماجد بن محي الدين الشلياني. 11

تهاني بنت رجاء مسعد المطيري. 12

حصة بنت ناصر بن إبراهيم الخزيم. 13

حنان بنت ماجد بن خابور العنزي. 14

خلود بنت محمد ال هيازع األسمري. 15

دالل بنت فهد بن إبراهيم بن حميد. 16

دالل بنت مسفر بن حمد الغامدي. 17

دالل بنت ربيع محمد اليامي. 18

رزان بنت حمد الموسى. 19

رفيف بنت عامر عبدهللا المزروع. 20

روان بنت اسليم الشالحي المطيري. 21

روان بنت محمد بن يحيى الشهراني. 22

ريم بنت فهد بن محمد الفهد. 23

ريم بنت منصور البشيري الزهراني. 24

ريناد بنت علي بن صالح الجربوع. 25

ريوف بنت ناصر اليحيى. 26

سارة بنت مشاري الصأمل الشريف. 27

شروق بنت فيصل المشاوي القرني. 28

شهود بنت مناور العنزي. 29

شوق بنت محمد بن عبدالعزيز التويجري. 30

شيماء بنت فاضل بن شعيبي العقيدي. 31

عبير بنت شمسي علي الفريجي. 32

عليا بنت عبدالكريم الراوي. 33

عهد بنت خالد إبراهيم الخضيري. 34

فاطمة بنت سعد بن سعود المطيري. 35
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فاطمة بنت سعيد بن خفير ال سالم. 36

فاطمة بنت فالح العجيمي. 37

لمى بنت على بن منيف العشاق. 38

مارية بنت محمد علي علي بهلول. 39

مرام بنت سعيد بن أحمد الكناني الزهراني. 40

مرام بنت عبد هللا آل عثيمين. 41

مرام بنت عوض هللا مسفر النفيعي العتيبي. 42

مريم بنت محمد النجار. 43

مالك بنت حمدان بن سعود المطيري. 44

مالك بنت خالد بن ناصر الشعيفي. 45

مالك بنت مقبل سفر المطيري. 46

منار بنت عماد محمد عبدالكريم. 47

منال بنت صقر بن مخلد الشدادي الحارثي. 48

منيرة بنت عبيد بن سعود آل رشود. 49

منيرة بنت عبدالحميد بن عبدالمجيد الهميلي. 50

منيرة بنت عبدالرحمن آل زعير. 51

مها بنت سعد القحطاني. 52

مها بنت سعد الكلثمي الشهري. 53

نجد بنت عبدالعزيز بن مشاري الهزاني. 54

نورة بنت ضيف هللا الشلوي. 55

نورة بنت حسين بن سعود المهيزع. 56

نورة بنت خالد العجمي. 57

نورة بنت صالح الدحيمي الشهري. 58

نوف بنت سعود راشد الرحماني البقمي. 59

هديل بنت خالد بن محمد آل خثعم القحطاني. 60

وجدان بنت ضيف هللا علي ال نبهان العمري. 61

والء بنت عبدهللا سعد ال السيف. 62

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

71

كلية التربية



الخريجات للعام 1440/1439هـ

72

الطفولة المبكرة
أسماء بنت محمد بن عبدهللا اللعبون. 1

أسماء بنت حسن ياسر الشهري. 2

أفراح بنت محمد العجمي. 3

أماني بنت مسلي حامد العلياني. 4

أمجاد بنت منيف مفرح المقاطي العتيبي. 5

أنس بنت سعد علي ال سيف القحطاني. 6

أحالم بنت سالم بن خليف المطرفي. 7

أروى بنت محمد بن سيف بن سيف. 8

أريج بنت صالح ربيع الزهراني. 9

اشتياق بنت نايف بن حسين الفريجي الرويلي. 10

أشواق بنت فرحان خليف السبيعي العنزي. 11

أفنان بنت عطاهللا حدرجان الندوي الهذلي. 12

آالء بنت محمد بن فيصل الغربي العتيبي. 13

الشهد بنت رشيد عبدالعزيز بن عوين. 14

اللولو بنت فهد محمد الضويحي. 15

أماني بنت شايع بن رباح الرباح التميمي. 16

أمل بنت محمد عقيل السالمي العنزي. 17

انجود بنت حمد سليمان العبدالجبار. 18

أنهار بنت مطر بن محسن الحريري الزهراني. 19

إيالف بنت محمد بن سليمان الكثيري. 20

بشاير بنت فارع عبدهللا الظويفري المطيري. 21

بشاير بنت محمد علي الرحيمي المطيري. 22

تهاني بنت ساير قطنان الجعيد. 23

جوزاء بنت حزام  بن عايض القحطاني. 24

حصة بنت فهد بن صالح الصويلح. 25

حنان بنت خليل بن إبراهيم السعد. 26

رزان بنت ناصر بن عبدالعزيز آل ضرمان. 27

روان بنت مسعد عبدهللا الشالحي المطيري. 28

ريما بنت ناصر صالح الخليوي. 29

ريم بنت خالد بن علي حكمي. 30

سارة بنت راشد ناصرالحبشان. 31

سارة بنت غزاي بن مثيب المقاطي العتيبي. 32

سارة بنت مناحي بن ناصر المقاطي العتيبي. 33

سارة بنت عبدالعزيز حمد اليحيا. 34

سارة بنت هديب بن بجاد الخراص العتيبي. 35

شهد بنت سليمان بن عبدالرحمن الشهري. 36

شهد بنت علي بن أحمد السويدي الزهراني. 37

شيماء بنت أحمد بن محمد الخرش العمري. 38

طيف بنت مترك بن نامي العتيبي. 39

عنيده بنت ثايب بن ثواب القميش المطيري. 40

عهود بنت عايض القحطاني. 41
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غدير بنت بسام بن محمد بن هالل المخامره. 42

فاتن بنت خالد سجدي المهيدلي العتيبي. 43

فاطمة بنت معيض بن عامر الربعي. 44

فطوم بنت مرزوق بن عبيد المرزوقي البقمي. 45

لطيفة بنت فهد علي المغيولي. 46

لمياء بنت غالب بن ثمر الغبيوي العتيبي. 47

مريم بنت سفر بن مشبب األحمري. 48

مريم بنت خضران صنهات الحافي العتيبي. 49

مريم بنت رفاعي رزيق المطيري. 50

معالي بنت فيصل حران المشيطي العنزي. 51

مالك بنت محمد بن عوض العوني المطيري. 52

مالك بنت منصور بن ناصر السعدوني. 53

منيرة بنت علي بن إبراهيم الحساني. 54

ميعاد بنت امين بن محمد بارجاء. 55

نجالء بنت وليد محمد الخزيم. 56

نريمان بنت صالح بن جزاع العنزي. 57

نورة بنت سعد محمد الخنفري القحطاني. 58

نورة بنت إبراهيم يحي الشهراني. 59

نورة بنت أحمد بن فضي الرشيدي. 60

نورة بنت عبدالرحمن بن علي خلبان. 61

نورة بنت علي ابن عبدهللا الغامدي. 62

نوف بنت خالد عبدهللا الرميح. 63

نوير بنت سعد الدوسري. 64

هند بنت نهاض بن حمود الجياشي الشلوي. 65

هياء بنت سالم حسين المزيد. 66

وعد بنت عبدهللا بن عبدالرحمن سفيان. 67

وعد بنت سليمان فالح غضوري العنزي. 68

والء بنت حامد بن مسلط العنزي. 69

علم النفس
إبتسام بنت بدر العتيبي. 1

أثير بنت أحمد الرضيان. 2

أريج بنت طه الخيبري. 3

أسماء بنت أحمد محمد البلوشي. 4

أسماء بنت علي حمدالنيل إبراهيم. 5

أشجان بنت عبدهللا حمد ال حمدان. 6

أشواق بنت عطيفي بن إبراهيم عمودي. 7

أضواء بنت عبدالعزيز المطيري. 8

آالء بنت منصور آل مرعبة. 9

الجوهرة بنت صالح محمد احميد. 10

العنود بنت عوض بن درين الثقفي. 11

العنود بنت منصور محمد السلمان. 12
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الهنوف بنت سعد بن عبدالرحمن السليمان. 13

الهنوف بنت عبيد بن عيد العضياني العتيبي. 14

أماني بنت محمد آل عيسى الغامدي. 15

بيان بنت فهد عبدهللا السعوي. 16

تغريد بنت سعيد بن مسفر الشمراني. 17

حنان بنت سعيد ال عبيد الغامدي. 18

دانية بنت خالد الراشد. 19

رجاء بنت تيسير حسن أبو دقه. 20

رحاب بنت محمد بن دعيج الميزاني المطيري. 21

رنا بنت فيصل بن يوسف المخلالتي. 22

رنا بنت معال بن علي المخلفي الحربي. 23

رهام بنت محمد آل عبيد. 24

ريم بنت مبارك النهدي. 25

ريناد بنت سعد بن ماجد العتيبي. 26

سارة بنت عبدهللا بن محمد الخليوي. 27

سمر بنت هذال بن مزيد العضياني العتيبي. 28

سميرة بنت نهار بن ضيف هللا العتيبي. 29

شذى بنت عبدهللا بن حافظ علي. 30

شعاع بنت علي العضيله المطيري. 31

شهد بنت أحمد الجراح. 32

شهد بنت عبدهللا الصندلي السبيعي. 33

شهد بنت عبدالعزيز إبراهيم الكثيري. 34

شيخة بنت فهد بن حمود العزة السبيعي. 35

شيخة بنت مطلع بن فالح العتيبي. 36

عفاف بنت كمال بن سالمة الوقيد. 37

عهد بنت فهد بن إبراهيم الشويعر. 38

غصون بنت زهير إبراهيم الراجح. 39

فائقة بنت مسفر بن محمد آل معمر اليامي. 40

فاطمة بنت يوسف العومي. 41

فلدا بنت فهد بن راشد الدوسري. 42

مارية بنت إبراهيم بن سريع العازمي العتيبي. 43

مرام بنت منير هالل المشرافي. 44

مالك بنت عبدالعزيز بن محمد السهلي. 45

منار بنت نياف بن محمد الميموني المطيري. 46

منال بنت مطلق بن مرزوق العتيبي. 47

منى بنت إبراهيم بن محمد المداوي. 48

مياسم بنت تركي مشيحب الصالحي الحربي. 49

ميعاد بنت فياض بن مزيد الشمري. 50

نورة بنت إبراهيم بن أحمد التركي. 51

نورة بنت عبدالعزيز حسن. 52

نوف بنت محمد بن عبدالعزيز ال زيد. 53

نوف بنت منير العجمي. 54
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نوير بنت عبد هللا بن عبدالعزيز الربيش. 55

هديل بنت مبارك سعد المواش الدوسري. 56

هال بنت حسين بن فهيد العلوي الحربي. 57

هناء بنت عبد العزيز راشد السلولي. 58

هنادي بنت موسى بن حسين الحازمي. 59

هندية بنت حثالن بن محمد العتيبي. 60

وفاء بنت محمد المشاري. 61

التربية الخاصة
أسماء بنت محمد فهد القحطاني. 1

أغادير بنت عبدهللا محمد الراجحي. 2

أحالم بنت محمد آل مسن الدوسري. 3

أروى بنت علي أحمد الزهراني. 4

أفنان بنت صنت العضيله المطيري. 5

أفنان بنت عبدهللا سحيم آل شاهر األسمري. 6

الهنوف بنت فيصل ال سعد القحطاني. 7

انتصار بنت عوض بن مسند سبيعي العنزي. 8

بشائر بنت عايض بن بريك النفيعي العتيبي. 9

تركية بنت أحمد عبداللطيف المالكي. 10

حنان بنت مسلط عبدهللا القريشي السبيعي. 11

حنين بنت يحي بن أحمد جلي. 12

حور بنت علي بن عبدهللا الدوسري. 13

رزان بنت إبراهيم بن ناصر الهضيبي. 14

روان بنت هادي علي  ال سيف القحطاني. 15

ريم بنت حسن بن أحمد آل هزاع األسمري. 16

ريناد بنت محمد بن خالد العصيمي العتيبي. 17

زهوه بنت ماجد العاصمي. 18

سارا بنت فهد ضيف هللا الغامدي. 19

سارة بنت راشد بن بنيان العمري الحربي. 20

سارة بنت سعد عبدهللا العصيمي العتيبي. 21

سامية بنت مغرم بن عالي الحلي الغامدي. 22

شروق بنت عبدالرحمن محمد خازم الشهري. 23

شهيدة بنت ناصر المقبل. 24

صالحة بنت عبدهللا علي سالم. 25

فاطمة بنت حمود بن علي كعبي. 26

فوزية بنت شليويح الغبيوي العتيبي. 27

كادي بنت عبدالعزيز محمد التويجري. 28

لمياء بنت مطلق بن محمد الدعجاني العتيبي. 29

مرام بنت خالد المطيري. 30

منار بنت محمد بن عبدهللا المحمود. 31

مها بنت أحمد صالح دخيخ. 32

مي بنت رشدان مبخوت الدوسري. 33
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ميعاد بنت متعب بن مريزيق القميشي. 34

نورة بنت عبدالرحمن مسفر آل عبدهللا. 35

نورة بنت جابر بن يزيد الثويعي الفيفي. 36

نوف بنت سعد مرزوق الخنفري القحطاني. 37

وجدان بنت غازي عواض المطيري. 38

وفاء بنت راشد عائض العاطفي القحطاني. 39

وفاء بنت محمد عيد العوفي الحربي. 40

مناهج وطرق تدريس
أسماء بنت سعيد ال مزهر الزهراني. 1

أشواق بنت عبدالرزاق علي السبيعي العنزي. 2

أفنان بنت أحمد جمعان الغانم الغامدي. 3

األميرة موضي بنت سلطان ناصر آل سعود. 4

بدور بنت سعود عبدهللا العتيبي. 5

تهاني بنت ناصر النفيعي العتيبي. 6

دعد بنت صالح منصور العواجي. 7

رؤى بنت أحمد سليمان الهذال. 8

رقية بنت مبارك سعيد المزعور. 9

ريانة بنت مساعد العكرش. 10

ريم بنت سعيد آل خفير القرني. 11

سارة بنت سعد عبد هللا بن بخيت. 12

شعاع بنت بدر بن عبدالمحسن الفرم. 13

عروب بنت عبدهللا ناصر القديري. 14

مرام بنت خالد إبراهيم الجطيلي. 15

منال بنت سليمان عبدهللا بن مهنا. 16

نورة بنت خالد حمد العبره. 17

هاجر بنت رميح منصور الرميح. 18

هناء بنت سليمان الجابري الحربي. 19

وعد بنت محمد هضيبان الحجي الدوسري. 20
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التصميم الداخلي
أثير بنت فؤاد بن محمد الخليفة. 1

أسماء بنت أحمد علي سهيل. 2

أديبة بنت علي بن إبراهيم بن طالب. 3

العنود بنت إبراهيم الشويعر. 4

حصة بنت حمود بن عبدالرحمن العتيبي. 5

خولة بنت براهيم محمد الشمري. 6

دالل بنت زياد بن عبيسان  العتيبي. 7

روان بنت محمد بن عبدهللا اليحيى. 8

شهد بنت فهد الراجح. 9

مشاعل بنت خالد الهديان. 10

ندى بنت عبد هللا بن هداب. 11

نوف بنت خالد صالح السعيد. 12

هديل بنت محمد بن منصور القحطاني. 13

وفاء بنت نافل بن ناهى الحربي. 14

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية
أفنان بنت محمد بن عبدهللا التويجري. 1

أفنان بنت ناصر بن صالح المجحدي. 2

أمل بنت ناصر عطيفي الجهني. 3

أريج بنت خالد بن أحمد مطاعن. 4

أسماء بنت علي الشهري. 5

البتول بنت أحمد بن محمد أبوعباة. 6

الهام بنت سعيد آل عبدهللا األسمري. 7

أمجاد بنت علي بن أحمد آل جابر القرني. 8

بشرى بنت عبدهللا محمد العوفي. 9

تغريد بنت يحي دراج. 10

خولة بنت صالح عبدهللا الرشيد. 11

رؤى بنت فايز بن علي الشهري. 12

رغد بنت أحمد منصور العيدان. 13

رنا بنت علي مرشد العود. 14

روان بنت صالح بن عبدالعزيز السويكت. 15

ريم بنت عبد القادر المهيزع. 16

ريم بنت عبد المحسن الزياد. 17

سارة بنت أحمد بن محمد الموسى. 18

سارة بنت محمد بن علي الكلثمي الشهري. 19

سارة بنت عبدالعزيز عبدالرحمن المرعبه. 20

شذى بنت طارق بن علي العلي. 21

شروق بنت حمد عبدهللا التويجري. 22

شروق بنت عويض العتيبي. 23

شهد بنت حامد بن مهل الحربي. 24

شهد بنت عبدالرحمن محمد الخيال. 25

طيف بنت عبدهللا أحمد الشمراني. 26
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عبير بنت أحمد الزهراني. 27

غدي بنت خالد بن شعيل. 28

فرح بنت إبراهيم بن عبدهللا العريني. 29

لمى بنت محمد الرميح. 30

لميس بنت عبدهللا بن صالح الصميت. 31

مالك بنت فهد بن عبدالعزيز بن عمار. 32

مالك بنت فهد ناصر العنزان. 33

منى بنت زيد محمد العتيبي. 34

منيرة بنت عبدهللا السريع. 35

مها بنت إبراهيم بن محمد المهيلب. 36

نعيمة بنت سعد محمد المعيلي. 37

نورة بنت عبدهللا بن محمد المسلم. 38

نورة بنت سعيد باموسى. 39

هيفاء بنت عبدالكريم بن عبدالعزيز المقرن. 40

وجدان بنت نائف العطيفي العنزي. 41

وهاد بنت فهد بن صالح الشايع. 42

التصوير التشكيلي والطباعة
أبرار بنت فهد عبدالرحمن المهباش. 1

بسمة بنت راشد بن صالح الحديثي. 2

رغد بنت بندر بن صالح سعيد. 3

روان بنت يوسف بن عثمان الحزيم. 4

شروق بنت حامد بن بخيت العروي الجهني. 5

شهد بنت فرج منيف عجاج. 6

غدير بنت حمد عبدهللا الغيث. 7

غيداء بنت الفي العبالني. 8

مالك بنت محمد عبدالرحمن بن دليل. 9

منار بنت نذير حسن الباشا. 10

منال بنت سالم بن محمد ال سعد. 11

نورة بنت محمد بن إبراهيم الذييب. 12

نوف بنت عبد العزيز بن زيد الحليبه. 13

هيا بنت محمد بن عبدالعزيز العميره. 14

تصميم األزياء والنسيج
أروى بنت شايع عوض ال مالط القحطاني. 1

الجازي بنت سعد الفوزان. 2

العنود بنت محمد الشهري. 3

رغد بنت محمد القهوة جي. 4

ريما بنت فهد بن عبدهللا البداح. 5

عبير بنت مبارك بن دواس. 6

غدير بنت علي محمد الحرازي. 7

لمى بنت سالم بن محمد الحبشي. 8

مريم بنت محمد بن عبيد الروقي. 9

منار بنت عبدهللا بن محمد الطريقي. 10

منيرة بنت عبدالعزيز بن سعد النشوان. 11
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منيرة بنت فوزان بن أحمد السويلم. 12

مها بنت بريك بن علي آل هزاع القرني. 13

هيا بنت محمد بن إبراهيم بن عجاج. 14
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األنظمة
أثير بنت محمد ناصر السديس. 1

أشواق بنت فهد بن سعد بن براز البيشي. 2

إبتسام بنت سعود أحمد الزهراني. 3

أحالم بنت جهز سفر المجيلدي المطيري. 4

أشواق بنت مبارك زارع الغنامي. 5

أفنان بنت عزيز بن فهد الضوره القحطاني. 6

أفنان بنت عوض إبراهيم الشهري. 7

آالء بنت سعيد بن مفلح آل حامد. 8

العنود بنت عبدهللا بن فالح الديري. 9

العنود بنت خالد المهنا أبالخيل. 10

الهام بنت حسين بن ادم الصومالي. 11

الهنوف بنت صالح سليمان البصيلي. 12

أماني بنت علي بن صالح المخلفي الحربي. 13

أمل بنت محمد بن سالم الشهري. 14

بتول بنت سعود بن عبدالعزيز الحربي. 15

بتول بنت عبدهللا بن عثمان الفالج. 16

بسمة بنت محمد الدوسري. 17

بشائر بنت عبدهللا بن سعد بن جماز. 18

بشاير بنت عبدالكريم البصري. 19

بشرى بنت عبدالعزيز بن صالح السعيد. 20

حصة بنت وليد المزروع. 21

حنان بنت محمد بن زايد ال جمعة العمري. 22

حنين بنت نبيل الشاعر. 23

حياة بنت عبدهللا بن عواد الطريفي. 24

خلود بنت جهز العتيبي. 25

دالل بنت سعد بن محمد السبيعي العنزي. 26

ديمة بنت سليمان بن يوسف المسعود. 27

رانيا بنت سعد بن محمد الرصيص. 28

راية بنت حاكم بدر بن هزاع الدويش. 29

رسيس بنت حمد بن محمد الجبرين. 30

رفيدة بنت فهد دخيل هللا الجهني. 31

رهف بنت عليان بن أحمد سهلي. 32

ريما بنت أحمد بن عبدهللا الحامد. 33

ريما بنت سعد بن حمد الربيعه. 34

ريما بنت راشد البصيلي. 35

ريم بنت جابر بن قاسم العبدلي. 36

سارة بنت منصور بن راشد التميمي. 37

سارة بنت سليمان بن إبراهيم المالك. 38

سارة بنت مبخوت بن ناصر آل مطرف الدوسري. 39

سديم بنت فهد بن عبدهللا الخليفه. 40

شروق بنت عبدهللا العنزي. 41
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شهد بنت عبدالرحمن بن عايد المطيري. 42

شهد بنت منصور هادي ال حسين الشهري. 43

شهد بنت عبدهللا الجربوع. 44

شوق بنت خالد فيصل آل دهيس الزهراني. 45

شوق بنت سعيد بن عمر ال عويقله. 46

طفلة بنت عبد هللا بن ناصر القحطاني. 47

عبير بنت عايد نهار الوهبي الحربي. 48

عبير بنت متعب شليويح الطواله الشمري. 49

عهود بنت سعيد حسن ال جبعان القحطاني. 50

غادة بنت عبدالرحمن بن محمد الشايع. 51

غيد بنت عبد هللا الفياض. 52

فادية بنت خالد العمري. 53

فادية بنت عمر الدلبحي. 54

في بنت إبراهيم بن عبدهللا العساف. 55

في بنت سلمان عبدهللا الحالفي. 56

لمى بنت صالح عبدالرحمن الزريقي. 57

لمى بنت عبدهللا الجربوع. 58

مريم بنت سلطان فيحان الشيباني. 59

مشاعل بنت محمد  القحطاني. 60

مضاوي بنت عايض القحطاني. 61

مالك بنت خالد بن عبدهللا  الحربي. 62

منال بنت مسفر العتيبي. 63

منى بنت سالم بن محمد البريكي. 64

منيرة بنت عبد العزيز بن عبدهللا العبيدي. 65

منيرة بنت راشد الغبيوي العتيبي. 66

منيرة بنت سعد عبدهللا الفالج. 67

مها بنت عاضه بن البقمي. 68

مها بنت عائض آل سعد القحطاني. 69

مهرة بنت محمد الجهني. 70

موضي بنت عبدهللا بن يوسف العمران. 71

ميار بنت أحمد بن سعيد الزهراني. 72

مي بنت خالد العتباني. 73

ميمونة بنت إبراهيم صالح األنصاري. 74

نجد بنت ناصر بن يوسف المرشد. 75

نجالء بنت عبدالرحمن بن علي المسعري. 76

نجود بنت تركي الروقي العتيبي. 77

نجود بنت مشوح عبدالرحمن المشوح. 78

نهى بنت فهد بن خالد الجريسي. 79

نوال بنت زيد الدوسري. 80

نور بنت ناصر بن عبدالعزيز الراشد. 81

نورة بنت محمد المهنا. 82

نورة بنت بداح بن سعد القريشي السبيعي. 83
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نورة بنت سعود بن عبدالعزيز الربيعان. 84

نورة بنت عادل بن عبدالرحمن السحيمي. 85

نورة بنت فهد حمد الماضي. 86

نوف بنت منصور عبداللطيف القشعم. 87

هدى بنت علي بن مسعود الرقيبه. 88

هند بنت محمد بن عبدالعزيز العثمان. 89

هند بنت نايف العتيبي. 90

هنوف بنت محسن خبراني. 91

وجدان بنت فيصل بن خلف العوني المطيري. 92

ود بنت ناجي العمراني. 93

وفاء بنت إبراهيم الجاسر. 94

والء بنت إبراهيم بن محمد العقيلي. 95

وهايب بنت بجاد الغيداني الحربي. 96

يسرا بنت محمد القرشي. 97

االقتصاد
أثير بنت عبداللطيف القحطاني. 1

ابتهاج بنت منصور المبروك. 2

أبرار بنت علي بن سعيد الغامدي. 3

أبرار بنت خالد أحمد المديني. 4

أريج بنت عبدهللا مقرن المجحدي الشمري. 5

أسماء بنت عبدهللا بن صالح الوهيبي. 6

الجوهرة بنت خالد بن عبدهللا المقرن. 7

الجوهرة بنت فهد عبدهللا الثبيتي العتيبي. 8

الجوهرة بنت فهد صالح المقبل. 9

العنود بنت خالد بن عبدالعزيز الزير. 10

العنود بنت فهد العلي. 11

الهنوف بنت عبداللطيف عبدهللا الباحسين. 12

أماني بنت سالم العرابي الحارثي. 13

أمل بنت خالد شويش العنزي. 14

أنوار بنت محمد بن عبدهللا ال جميح. 15

بتراء بنت عبدهللا مطر الشلوي. 16

بتول بنت عيد بن إبراهيم اليحيى. 17

بجداء بنت بجاد بن قاعد أبو خشيم العتيبي. 18

تغريد بنت عبيد بن مرزوق المرزوقي البقمي. 19

تغريد بنت مطر بن محمد الجهره الشهراني. 20

جواهر بنت علي بن لحيق المحمادي السلمي. 21

حصة بنت عبدالعزيز بن محمد المصطفى. 22

رحاب بنت عبدهللا بن فهد الهديان. 23

رزان بنت سعود علي. 24

رنا بنت إبراهيم بن عبدهللا القاسم. 25

رنداء بنت ناصر بن عبدهللا  السلطان. 26
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رندا بنت خالد العويد. 27

روان بنت صالح بن قريبان العنزي. 28

روان بنت عبد هللا بن علي الحميضي. 29

روان بنت علي بن يحيى القحطاني. 30

روان بنت عيد عبدهللا العصيمي العتيبي. 31

ريف بنت خالد أحمد الجبير. 32

ريما بنت أنور عبدالرحمن الغانم. 33

ريم بنت عبدالعزيز العامر. 34

سارة بنت يوسف عبدالرحمن الضراب. 35

سارة بنت عايض مطلق الشيباني العتيبي. 36

سارة بنت عبدالعزيز الزهراني. 37

سارة بنت سليمان ناصر الناصر. 38

سارة بنت عبدهللا الربيعه. 39

سارة بنت محمد الخشان. 40

سارة بنت ناصر عبدالكريم المحانيه السهلى. 41

سهام بنت بنت محمد بن حسن. 42

شذى بنت بريك بن علي آل هزاع القرني. 43

شروق بنت نايف بن سجدي العتيبي. 44

شيخة بنت إبراهيم بن عبدهللا بن خثران. 45

ضي بنت صالح بن حسن الحميدي. 46

غاية بنت أحمد بن حسن البارقي. 47

غيداء بنت سعد بن عبدهللا آل سالم القرني. 48

فاطمة بنت مقبل بن عايض القحطاني. 49

فهدة بنت محمد البصيلي. 50

لمياء بنت فايز بن علي ال عثمان الشهري. 51

مروج بنت سالم بن علي ال غنيه الشهري. 52

مريم بنت قاسم مشيخي. 53

مشاعل بنت سعد المسفر. 54

منال بنت عبدالعزيز ابن سليمان العريفي. 55

منال بنت فياض فنيطل السبيعي العنزي. 56

منى بنت خليفة بن مسلم الزعير. 57

مها بنت عبدالحميد العوهلي. 58

موضي بنت عجب بن مبخوت الشكره. 59

نجالء بنت سعود بن سليمان السديري. 60

نجالء بنت عبدهللا مبارك الهديان. 61

نجود بنت سالم وسيمان المطيري. 62

ندا بنت محمد بن فايز آل زروق األحمري. 63

نورة بنت عبدالرحمن الربيعة. 64

نورة بنت سليمان األختر. 65

نورة بنت محمد بن حوذان. 66

نوف بنت حسين بن إبراهيم المهناء. 67

نوف بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال عثمان. 68
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هديل بنت محمد بن صالح الهذيل. 69

هند بنت سليمان ناصر الحميد. 70

هيلة بنت حسن الموسى. 71

المحاسبة
آالء بنت عبد المحسن عبدالعزيز بن حسينان. 1

آالء بنت عبدالعزيز مطلق  الرجبان. 2

آيات بنت محمد رياض البني. 3

أثير بنت سعيد بن عبدالرحمن القحطاني. 4

أثير بنت فهد بن صالح الثبيتي. 5

أشواق بنت عبدالرحمن بن سليمان الوزان. 6

أمجاد بنت محمد القحطاني. 7

ابتهال بنت حسين بن غرم هللا الزهراني. 8

أثير بنت سعود بن عبدالعزيز العمار. 9

أسماء بنت حسن بن سلمان العمري. 10

اطمئنان بنت حمد بن عبدهللا الراشد. 11

أفنان بنت محمد المزيد. 12

الجوهرة بنت أسامه السديري. 13

العنود بنت خالد المهنا. 14

العنود بنت عبدالعزيز محمد السلطان. 15

الهنوف بنت مشاري بن محمد العنقري. 16

بسمة بنت عمر بن صالح المحمود. 17

بسمة بنت محمود بن حسن البهكلي. 18

بنان بنت علي عبدهللا الغالب. 19

جنا بنت سليمان بن عبدهللا المنجم. 20

جود بنت سليمان عبدالمحسن التويجري. 21

حصة بنت ضيف هللا بن سالم المزعل. 22

رزان بنت سليمان السلمان. 23

رغد بنت عبدهللا بن صالح العذل. 24

رغد بنت عبدهللا البكري. 25

روان بنت محمد بن ناصر النصر. 26

روان بنت مهدي بن حجي الحجي الخيبري. 27

ريم بنت حسن بن محمد المفرج. 28

ريم بنت عبدهللا بن محمد العمودي. 29

ريم بنت ناصر محمد الجربوع. 30

سارة بنت هاني بن سليمان العجروش. 31

شذى بنت عبدالرحمن بن مسلم. 32

صبرا بنت على بن محمد العنيزان. 33

صيته بنت سلطان بن عايض النميري البقمي. 34

عزيزة عبدالعزيز المطيرى. 35

عفاف بنت علي بن عبدهللا العشبان. 36

عفاف بنت عثمان الجبير. 37
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علياء بنت محمد بن عبدهللا البصيلي. 38

غادة بنت محمد عبدهللا الجربوع. 39

غادة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز العجالن. 40

غادة بنت عبدالرحمن عبدالعزيز بن شالش. 41

غادة بنت يوسف بن صالح القوبع. 42

غدى بنت عبدالرحمن بن سالم السريحي. 43

غدير بنت أحمد بن عبدالكريم الصفوق. 44

غيداء بنت عادل بن عبدهللا السالم. 45

غيداء بنت فهد بن عبدالعزيز الخريف. 46

فلوة بنت خالد عبدهللا العبداللطيف. 47

لما بنت أحمد بن عاشور بن محمد درويش. 48

لمياء بنت عبدالرحمن بن حسن الصالح. 49

لمياء بنت عبدالرحمن بن سعد الراشد. 50

لمياء بنت محيسن بن علي السبيعي العنزي. 51

لمياء بنت عبدهللا فهد العصيمي. 52

لين بنت ماهر بن حمزة خجا. 53

مرام بنت أحمد العسكر. 54

مشاعل بنت سعد بن محمد السهلي. 55

مالك بنت علي سعيد ال محمود القحطاني. 56

منيرة بنت عبدالعزيز بن حمد الحمداني. 57

مها بنت محمد الصقر. 58

موضي بنت مرزوق سعد الحربي. 59

نجالء بنت حسن بن علي الفيفي. 60

نجود بنت عبدالرحمن عبدالعزيز بن سحمان. 61

نجود بنت عبدالعزيز بن سلطان العتيبي. 62

نجود بنت فايز الجياشي الحارثي. 63

ندى سليمان عبدالرحمن القاضي. 64

نورة بنت إبراهيم بن زيد العيسى. 65

نورة بنت سعيد بن محمد  القحطاني. 66

نورة بنت صالح بن محمد القويفلي. 67

نورة بنت عبدهللا بن علي العجاجي. 68

نورة بنت حمد فدغوش الشدادي الحارثي. 69

نورة بنت محسن فهد الزعبي. 70

نوف بنت صالح محمد العمودي. 71

نوف بنت مديني محمد الربعي. 72

هتون بنت فوزان بن صالح الحماد. 73

هال بنت ناصر بن عبدهللا اللهيب. 74

هند بنت مؤيد بن إبراهيم المزروع. 75

هياء بنت يحى بن إبراهيم اليحيا. 76

وجدان بنت خالد بن محمد المشحن. 77

وجدان بنت فهد بن محمد بن سلوم. 78

وعد خالد الحريتي الغامدي. 79
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وفاء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الفالح. 80

وفاء بنت نايف بن محيميد المقاطي العتيبي. 81

إدارة األعمال
أحالم بنت عبدهللا بن يتيم العنزي. 82

أروى بنت عبدالرحمن الحريص اليوسف. 83

أسماء بنت موسى بن علي الحقوي. 84

أسماء بنت عبدالرحمن إبراهيم الشنيفي. 85

أمل بنت عائض عواض العتيبي. 86

أبرار بنت سعد بن محمد الخثالن. 87

أثير بنت غانم بن محمد العوفي الحربي. 88

أثير بنت عبدهللا العمر. 89

أحالم بنت خليل العنزي. 90

أسماء بنت إبراهيم المحيميد. 91

أفنان بنت معال السهلي. 92

الجوهرة بنت محمد بن عبدالرحمن العريني. 93

العنود بنت عبدالعزيز بن صالح السبتي. 94

الهام بنت عبدهللا بن محمد األسمري. 95

الهتون بنت عبدهللا حسين الضويحي. 96

الهنوف بنت سامي بن محمد القاسم. 97

امال بنت عباد بن مزن الجعفري المطيري. 98

امتثال بنت عبد هللا الحرابي. 99

أمجاد بنت حسن بن فالح العنزي. 100

أمجاد بنت عبدهللا بن محمد الحامد. 101

أمجاد بنت سحمي العجرشي القحطاني. 102

أمل بنت تركي العتيبي. 103

أنفال بنت حسون محمد الحسون. 104

إيمان بنت دخيل هللا العامري الجهني. 105

إيمان بنت مبارك السبيعي العنزي. 106

بشائر بنت محمد النافع. 107

حصة بنت حسن الراشد. 108

دانة بنت رياض عبدهللا بهيان. 109

دانية بنت فهد الزأمل. 110

دالل بنت فيصل الشايع. 111

رغد بنت محمد بن عبدهللا العمرو. 112

رنا بنت حسن خميس الرويلي. 113

رنا بنت زكي محمد هديهد. 114

رندا بنت محسن بن غزاي القصيري الحربي. 115

رندا بنت رفاعي الساحلي المطيري. 116

روان بنت حمد بن سليمان الدبيخي. 117

روان بنت ذياب بن حويفظ الحربي. 118

روان بنت مساعد بن حمد العتيق. 119
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روان بنت سعد ضاوي العتيبي. 120

روان بنت عمر حامد أحمد. 121

ريف بنت فهيد بن فاضل الشمري. 122

ريم بنت خالد بن عبدهللا المرشد. 123

ريم بنت سليمان العنزي. 124

ريهام بنت مبارك بن أحمد بادومان. 125

سارة بنت صالح فهد الوعالن. 126

سارة بنت أيمن بن بكر نبراوي. 127

سارة بنت سعود بن سلطان العتيبي. 128

سارة بنت عبدالعزيز بن إبراهيم المويهان. 129

سارة بنت محمد بن عبدهللا العريني. 130

سارة بنت طارق سراج العثمان. 131

سامية بنت مران بن جراد العنزي. 132

سمية بنت عبد هللا بن بداح. 133

سهام بنت خليف زيدان العنزي. 134

شيماء بنت صالح عثمان عنبر. 135

صبحية بنت سلطان السنجاري الشمري. 136

صيتة بنت عبدالرحمن بن فنيسان السبيعي. 137

عبير بنت عبدالوهاب الصراري. 138

عهد بنت أحمد فهد السيف. 139

عهد بنت نايف السبيعي العنزي. 140

عهود بنت مرزوق مزعل طواله الشمري. 141

غادة بنت تركي بن إبراهيم الخلف. 142

فاطمة بنت عبدالمحسن السيف. 143

فضة بنت ماجد بن مفضي القصيري الحربي. 144

لطيفة بنت خلف النادر. 145

لمى بنت سعود بن راشد الدليم. 146

لمياء عطية مساعد العنزي. 147

مرام بنت صالح بن منصور الجريجير. 148

مشاعل بنت سعد صالح الصانع. 149

مشاعل بنت سليمان العطوي. 150

مشاعل بنت ضواي المسعري الدوسري. 151

مضاوي بنت محمد الفريجان. 152

منار بنت شرقي بن علي السبيعي العنزي. 153

منيرة بنت أحمد ابن عبدالرحمن المقحم. 154

موضي بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن معمر. 155

نجالء بنت محمد بن عبدالعزيز الجوهر. 156

نجود بنت حامد بن مرعي الثمالي. 157

نعمية بنت يحي ضبري هزازي. 158

نورة بنت عبدهللا بن زيد بن نمشان. 159

نورة بنت خالد السور. 160

نورة بنت محمد الزكري. 161

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

90

نورة بنت عبدهللا السبيعي. 162

نوف بنت محمد بن عبدالعزيز الخرجي. 163

نوف بنت عبدهللا السماري. 164

نوف بنت محمد البقمي. 165

هاجر بنت سعيد بن سعد القحطاني. 166

هال بنت عبدالعزيز بن إبراهيم بن غيالن. 167

هيفاء بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العياضي. 168

وئام بنت فهد بن خالد العتيبي. 169
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اللغة اإلنجليزية و الترجمة
آية بنت عبد الرحمن بن بدر السبيعي. 1

آية بنت هشام عبداللطيف داوود. 2

أمجاد بنت مسفر المغيري العتيبي. 3

أبرار بنت عبدهللا المطيري. 4

اثار بنت عبدالرحمن العليان. 5

أثير بنت أحمد بن عبدالعزيز العساف. 6

أحالم بنت عوض بن حسن بارقي. 7

أسماء بنت خالد بن فهد الفليج. 8

أسماء بنت متعب بن عبدهللا الرحيان. 9

أسماء بنت سعيد محمد الزهراني. 10

أشواق بنت حمود بن نادي الحربي. 11

أشواق بنت فالح القحطاني. 12

أصايل بنت صالح التركي. 13

أضواء بنت سعدي آل مانع القرني. 14

أفراح بنت راشد هموم السبيعي العنزي. 15

أفراح بنت مسلط الصميلي السبيعي. 16

أفنان بنت عبدهللا بن علي الركف. 17

الجوهرة بنت أحمد بن سليمان العجالن. 18

الجوهرة بنت مشعل عبداللطيف القشعم. 19

الهنوف بنت أحمد معتق درمان. 20

الهنوف بنت عبد الهادي دبيس القحطاني. 21

الهنوف بنت فهد بن محمد بن دخيل. 22

الهنوف بنت عبدهللا العبدالكريم. 23

أماني بنت إبراهيم العبيد. 24

أماني بنت علي آل جابر القرني. 25

أمجاد بنت سالم فهد السليمان. 26

أمل بنت موسى بن شامي المشي. 27

أميرة بنت جالل التابعي. 28

باريس بنت منصور فرحان. 29

بدور بنت عبدهللا الغمالس. 30

بسمة بنت محمد بن علي كعم. 31

بسمة بنت سعود عبدالعزيز المطلق. 32

بشائر بنت ملفي المطيري. 33

بشاير بنت محمد بن عسيري. 34

تهاني بنت حمد بن راشد القحطاني. 35

تهاني بنت سعيد بن سعد األحمري. 36

تهاني بنت عبدهللا بن صالح القرني. 37

جمانة بنت خالد بن حمد المسعري. 38

جواهر بنت خالد بن سعود الزياد. 39

جوهرة بنت مشاري زريبان المطيري. 40

حسنة بنت عبدالرحمن جالو. 41
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حصة بنت شامان بن عبيد العتيبي. 42

حصة بنت علي بن مبارك المنيع. 43

خديجة بنت عبدالهادي المطيري. 44

خلود بنت سليمان السناح المطيري. 45

خولة بنت طارق بن خليفه الخليفه. 46

دارين بنت علي سعيد القحطاني. 47

دالل بنت قاسم بن عبدالرحمن بن قاسم. 48

ديمة بنت عبد المحسن بن محمد النفيسة. 49

ربى بنت سعد بن سعود المحيميد السهلي. 50

ربى بنت عبدهللا بن سعد الكثيري. 51

رحمة بنت محمد بن أحمد  الفيفي. 52

رزان بنت عبدهللا بن محمد العجالن. 53

رشا بنت بدر بن جزاء العياضي الحربي. 54

رغد بنت أحمد العنزي. 55

رغد بنت راشد بن ردن البداح. 56

رنا بنت عوض بن مناورالحافي العتيبي. 57

رنا بنت صالح العمري. 58

رنا بنت عياد مفلح المسردي القحطاني. 59

رند بنت كفاح الدخيل. 60

رهف بنت حمدان بن هالل المرعضي الرويلي. 61

روابي بنت محمد سالم المجادعه الشهراني. 62

روان بنت غرم هللا ابن محمد الزهراني. 63

روان بنت فهد بن عبدالرحمن بن مرحوم. 64

روان بنت فهيد بن حسين البقمي. 65

روان بنت بندر عبدالرحمن الجماز. 66

روان بنت غرم هذلي الفاضلي. 67

روى بنت عبدهللا بن عبدالهادي المطيري. 68

ريما بنت عبدهللا بن عبدالعزيزالغفيلي. 69

ريما بنت محمد بن عبدالعزيز الهديب. 70

ريما طارق عبدالعزيز السليمان. 71

ريم بنت إبراهيم بن محمد الفقهاء الجهني. 72

ريم بنت سعد بن محمد المقحم. 73

ريم بنت محمد بن صالح العمري. 74

ريم بنت محمد بن عبداللطيف القهيدان. 75

سارة بنت تركي العجمي. 76

سارة بنت زيد بن فهد العصيمي. 77

سارة بنت سليمان بن علي الغصون. 78

سارة بنت عبدالرحمن سعد الحقباني. 79

سارة بنت عبدهللا ابن ال فالح البشري. 80

سارة بنت عبد هللا بن صالح اليوسف. 81

سارة بنت عتيق بن محمد بن سرحان. 82

سارة بنت عبدالعزيز حمد الزمامي. 83
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سارة بنت علي العوس. 84

سلطانة بنت عبد الرحمن القويضي. 85

سناء بنت سعيد بن عبدالرحمن الدوسري. 86

سها بنت عبد الرحمن سعيد العمودي. 87

شادن بنت عادل الراشد. 88

شذاء بنت محمد عساف الشامري العجمي. 89

شذى بنت شباب بن عجمي الحمادي. 90

شروق بنت سعد عائش العضيله المطيري. 91

شريفة بنت محمد بن موسى جوبحي. 92

شهد بنت خالد بن عبدهللا الشثري. 93

شهد بنت راشد بن محمد الجبر. 94

شهد بنت عبدالعزيز بن محمد الجعيدان. 95

شهد بنت عبدهللا آل حوشان. 96

شوق بنت علي بن عبدهللا البكري الشهري. 97

شيرين بنت مهاوش بن محمد الجنيدي. 98

شيماء بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الشمراني. 99

صابرين بنت ناصر محمود أندجاني. 100

طرفة بنت صالح بن محمد العبيدي. 101

عايشه  كمارا. 102

عبير بنت لزام سيف حسيني الشمري. 103

عهود بنت سعيد ال سحيم القحطاني. 104

غادة بنت محمد بن ال غالب العمري. 105

غادة بنت شالح الروقي. 106

غريبة بنت مسلم سليم بن سعيد العازمي. 107

غضى بنت محمد الكثيري. 108

غيداء بنت محمد سعد ال ماجد. 109

فاطمة بنت عبدالمحسن بن عبدهللا السواحا. 110

فداء بنت علي عمر الجلعود. 111

فوزية بنت عشيان حريبيش السميري العتيبي. 112

في بنت سعود السليمان. 113

لجين بنت سعيد بن محمد ال منصور القحطاني. 114

لمى بنت عمر عبدالقادر غريبو. 115

لولوة بنت سليمان بن عبدهللا العواد. 116

ليان بنت مقبل سداح الدهمشي. 117

مدى بنت سعود بن السهلي. 118

مرادي بنت عبداللطيف الديحاني المطيري. 119

مرام بنت فهيد بن شويش العتيبي. 120

مشاعل بنت عبدالكريم بن ضيف هللا الثبيتي. 121

مشاعل بنت حمد اليحيى. 122

مضاوي بنت عبدهللا مساعد. 123

مالك بنت إبراهيم بن عبدهللا الصويان. 124

مالك عبدهللا عبدالمحسن الدلبحي العتيبي. 125
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منار بنت بخيت بن سعود العلياني الشمري. 126

منار بنت علي بن يحي حريصي. 127

منال بنت مستور بن معيض الحارثي. 128

منال بنت حجيج المطيري. 129

منال بنت محمد راشد أبو حثرة. 130

منال بنت وليد رحيمي عبد المطلوب. 131

منتهى بنت سعيد بن أحمد باحويرث. 132

منى بنت صالح ابن علي الغامدي. 133

مها بنت خالد آل خفير القرني. 134

مها بنت سلطان بن خالد القرزوح العتيبي. 135

مها بنت ماهود بن الثابتي الشمري. 136

مها بنت مشبب سعد ال زارب القحطاني. 137

مها بنت ناصر بن عبدهللا الرحيان. 138

موضي بنت عايض بن ناصر الخنفري. 139

نجد بنت عبدهللا بن صالح القناص. 140

نجود بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الحجي. 141

نجود بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخطيب. 142

نجود بنت محمد بن عبدالعزيز المقبل. 143

نجود بنت مهيالن القريشي السبيعي. 144

ندى بنت ناصر بن علي ال سلمان  القحطاني. 145

ندى بنت فالح الشدادي الحارثي. 146

نوال بنت فالح بن نايف الغبيوي العتيبي. 147

نورة بنت رشيد بن علي السبيعي. 148

نورة بنت سليمان بن إبراهيم الحلوه. 149

نورة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الشبيلي. 150

نورة بنت علي ابن يعن هللا العامري. 151

نورة بنت علي بن سعود بن شينان. 152

نورة بنت علي بن عثمان الحصيني. 153

نورة بنت سعود عبد العزيز الحمد. 154

نورة بنت علي عبدالعزيز الحمدان. 155

نورة بنت فارس ثنيان السبيعي. 156

نوف بنت حمد بن ناصر الطعيمي. 157

نوف بنت خالد بن محمد الحمود. 158

نوف بنت سعود سعد الغييثي الدوسري. 159

نوف بنت عبدالعزيز إبراهيم الشاعر. 160

نوف بنت عبدهللا محمد بن حثلين. 161

هدى بنت محمد عافش. 162

هدى بنت ركيان الطلوحي العنزي. 163

هديل بنت خالد بدر الدويش. 164

هال بنت حمد الراجح. 165

هياء بنت علي بن عبدهللا المغامس. 166

هيفاء بنت عبدهللا الرشيد. 167
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وجدان بنت مسفر سالم القحطاني. 168

وعد بنت حمد عبدهللا التويم. 169

وعد بنت منتصر الغيالن. 170

يمنه بنت كفاح عبدالخالق. 171

اللغة الفرنسية و الترجمة
أروى بنت محمد معاضه الجهلي الشهري. 1

أفنان بنت عبدهللا المطيري. 2

البندري بنت محمد بن فيصل الدويش. 3

أماني بنت منصور العجمي. 4

أمل بنت سالمة خليفة العنزي. 5

حصة بنت ناصر بن زيد الفراج. 6

حنان بنت يحيى بن سعد التركي. 7

خلود بنت سليمان مساعد النافعي. 8

رغداء بنت ناصر عبدهللا سعود السلطان. 9

ريم بنت عبد هللا بن محمد ال ذيبان. 10

سحر بنت نايف بن سعود الدوسري. 11

شيخة بنت سعود بن عبدهللا العنزي. 12

عبير بنت عقاب بن حجاب القحطاني. 13

لما بنت صالح بن مبارك الفرج. 14

لمياء بنت محمد بن صالح ال صالح. 15

مجد بنت عبدهللا سالم الحربى. 16

منى بنت عايض الكريزي البقمي. 17

ميزون بنت خالد سالم الغساني. 18

ندى بنت سالم بن سعيد ال مزهر الزهراني. 19

نوال بنت مخلف الشمري. 20

نوال بنت مرزوق صفوق الخمعلي العنزي. 21

نورة بنت سعد بن عارف المطيري. 22

نورة بنت محمد حمود العاطفي القحطاني. 23

هياء بنت عبدالرزاق القعيشيش العنزي. 24

والء بنت سليمان صالح العجالن. 25
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أثير بنت عبدالعزيز صالح العرفج. 1

أسماء بنت سعد مسفر الشلوي. 2

أفنان بنت أحمد بن محمد الخزمري الزهراني. 3

أمجاد بنت خيرهللا بن معيض المطيري. 4

أبرار بنت محمد سليمان الحناكي. 5

أثير بنت سعد بن غريب الوهبي المالكي. 6

أثير بنت شريم بن علي آل قراء. 7

أثير بنت عبد العزيز بن إبراهيم بن رميح. 8

أثير بنت عبدالعزيز بن محمد الجميعه. 9

أثير بنت ناصر بن حمد أبوحيمد. 10

أثير بنت نواف بن عواض النفيعي. 11

أروى بنت عبدالرحمن بن عبدهللا العييد. 12

أريج بنت حسين بن عبيد العنزي. 13

أسرار بنت زايد بن محمد عسيري. 14

أسماء بنت عبدالوهاب الهاشمي الغامدي. 15

أسماء بنت عزيز سالم المطيري. 16

أسماء بنت محمد الجعفري الشمري. 17

أشواق بنت كاتب بن صغير العنزي. 18

أفراح بنت سعود بن جعيثن البيضاني الحربي. 19

أفنان بنت إبراهيم بن عبدالرحيم عرابي. 20

أفنان بنت فهد بن محمد العمري. 21

أفنان بنت مبارك بن فرحان الضفيان. 22

آالء بنت عبدالرحمن عبدالعزيز الشريف. 23

الجازي بنت فهد بن محمد العجمى. 24

العنود بنت شاكر بن عبدهللا المانع. 25

العنود بنت ضرمان بن فيصل ابوثنين. 26

المهاء بنت عمار بن عبدهللا الحافي العتيبي. 27

المهاء بنت متعب بن مسفر الشكره. 28

الهام بنت ناصر بن حسين القباني السهلي. 29

الهنوف بنت ناصر بن مرعي الحازمي. 30

الهنوف بنت مفرح شعيل المقاطي العتيبي. 31

أماني بنت فاضل بن مذهان الفدعاني العنزي. 32

أمجاد بنت إبراهيم سعد العلوش. 33

أمجاد بنت ناصر عقيل العنزي. 34

أمل بنت سعود بن فازع المطيري. 35

أمينة بنت عابد محمد رمضاني. 36

أنفال بنت محمد بن صالح الحربي. 37

إيمان بنت أحمد بن يحي األسمري. 38

بدور بنت مصلح بن نشار العضياني العتيبي. 39

بشائر بنت عبدهللا بن صالح النحيت الحربي. 40

بشاير بنت بحيري سعد البحيري. 41
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بينة بنت صالح حمد الحبابي القحطاني. 42

تسنيم بنت سعد بن موسى الحويفر. 43

تهاني بنت علي بن محمد عسيري. 44

جواهر بنت راشد عبدالرحمن الفويرس. 45

حسناء بنت عبيد سمحان البراك الرشيدي. 46

حسناء بنت علي دكام الصبياني. 47

حنين بنت خالد بن نائف البقعاوي. 48

حنين بنت غانم بن أحمد القحطاني. 49

خلود بنت بكري بن بركوت الشهري. 50

خلود بنت خالد بن راشد المحيسن. 51

خلود بنت خالد بن عمر بن قاسم. 52

خولة بنت خالد سعود التويم. 53

ديما إبراهيم حسين آل براهيم الزهراني. 54

ديمة بنت مفضي بن زعل القعيقعي الرويلي. 55

ديمة بنت وليد بن محمد بن مصيبيح. 56

رباب بنت حسين بن حمد بن حسين. 57

رحاب بنت مبارك بن محمد القحطاني. 58

رحاب بنت محمد غيثان أل سعيد الشمرانى. 59

رزان بنت عبدالعزيز عبدهللا الزبن. 60

رغد بنت إبراهيم بن صالح الحضيف. 61

روان بنت بركات أحمد الشمراني. 62

روان بنت عايض بن مريع القحطاني. 63

روان بنت عثمان بن علي العمري. 64

روان بنت فهد بن رشيد السبيعي العنزي. 65

روان بنت عبد الرحمن ال بركي الشمراني. 66

روان بنت عبيد هللا آل عويضة العلياني. 67

روان بنت مسفر عبدهللا الحرأمله القحطاني. 68

ريداء بنت سفر بن عواض الحارثي. 69

ريماز بنت عبدالعزيز بن محمد البسام. 70

ريم بنت راشد بن صالح بن حاضر. 71

ريم بنت رياض بن حمد الصالح. 72

ريم بنت منير بن عبدهللا الرحماني البقمي. 73

ريم بنت ردن حامد الحربي. 74

ريم بنت ناصر مبارك المسردي القحطاني. 75

ريهام بنت محمد عبيد الروقي. 76

زينب بنت يحيى شريف الخالدي. 77

سارة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الرويشد. 78

سارة بنت محمد بن أحمد حنتول. 79

سارة بنت أحمد بن عبدالرحمن بن دريهم. 80

سارة بنت حمود بن محمد الشيباني. 81

سارة بنت رياض بن سليمان الخويطر. 82

سارة بنت سالم فالح العاطفي القحطاني. 83
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سارة بنت عبدهللا بن سعد القلوي الزهراني. 84

سارة بنت عيد بن سالم الجروي القحطاني. 85

سارة بنت محمد بن إبراهيم الذياب. 86

سارة بنت محمد بن مرزوق الرويس. 87

سارة بنت مظهور محسن ال عبود السهلي. 88

سارة بنت نايف بن ناصر العزة السبيعي. 89

سارة بنت تركي ابن مترك السبيعي. 90

سارة بنت خالد عبدهللا الجبرين. 91

سارة بنت زيد المشاري التميمي. 92

سارة بنت سالم محمد السعدي. 93

سارة بنت ظافر عبدهللا سلطان الشهري. 94

سارة بنت عايض الجنيبي البقمي. 95

سارة بنت عبد الخالق آل أحمد الشمراني. 96

سارة بنت فراج مناحي السبيعي. 97

سارة بنت مزيد جزاع الحبل. 98

سحر بنت علي بن دخيل هللا الجعيد. 99

سكينة بنت صادق بن محمد الحاجي. 100

سماهر بنت حسن بن محمد خظي. 101

سمر بنت سعود بن مشعان المرشدي. 102

سميرة بنت يحي بن ابو شلعة دردري. 103

سهام بنت سعيد مسعود آل يعأل الشهري. 104

سهى مشعل مبروك البقمي. 105

شادن محمد فهد الفهيد. 106

شذى بنت ماجد بن عبدالعزيزبن عتيق. 107

شروق بنت مسعد الميزاني المطيري. 108

شموخ بنت هايف بن منيف الحافي العتيبي. 109

شهد بنت خالد بن عبدهللا بن عاصم. 110

شهد بنت صالح بن ناصر الركف. 111

شهد بنت حصين محمد القحطاني. 112

شوق بنت خالد بن فهد الرميح. 113

عائشة بنت محمد الحنشي بن محمد ياتي. 114

عتاب بنت تركي عبدهللا الخنفري القحطاني. 115

عفاف بنت مطلع بن مذكر المطيري. 116

عفاف بنت سعود شليل المرشدي العتيبي. 117

عمشاء بنت نايف بن ناصر العزة السبيعي. 118

عنان بنت علي بن أحمد الكاف. 119

عهود بنت عادل عبدهللا السيف. 120

غدير بنت عايد فرحان السعيد. 121

غدير بنت عبده يحيى فقيهي. 122

غيداء بنت فهد عبدهللا بن رشيد. 123

فاتن بنت عوض بن عايش السناح المطيري. 124

فاطمة بنت عبدالرحمن مصلح القاضي. 125
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فطام بنت علي بن سعد المخيليل. 126

فلوة بنت عبدهللا صالح الصراف. 127

لمى بنت عبدالمحسن عبدهللا البريك. 128

لمياء بنت رشيد بن ناصر الجمعه. 129

لمياء بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدحام. 130

لمياء بنت يوسف بن محمد الشدوخي. 131

لوجين بنت سجدي منيع العضياني العتيبي. 132

لولوة بنت إبراهيم عبدالرحمن الحصيني. 133

ليلى بنت عبدالرحمن عبدهللا الدميخي. 134

لينا بنت حسين بن زيد السبر. 135

لينة بنت عمر عبدهللا العمودي. 136

مدى بنت يوسف بن عبدهللا اليوسف. 137

مرام بنت عبد هللا بن سعد الدوخي. 138

مرام بنت عزيز بن عايد الوهيبي الشمري. 139

مرام بنت علي بن بطحان الشهرى. 140

مرام بنت طريقي الشطيطي المطيري. 141

مريم بنت حسن بن أحمد الصايغ. 142

مريم بنت عبدالعزيز بن محمد الملحم. 143

مريم بنت فهد بن محمد آل مجلي. 144

مزون بنت محمد علي المسردي القحطاني. 145

مشاعل بنت حمد بن علي ال سعد. 146

مشاعل بنت سعد بن جبر الجبيري السبيعي. 147

مشاعل بنت صالح عبدهللا البراهيم. 148

مالك بنت سلطان بن حمدان العمري. 149

مالك بنت فيحان نجر العجرفي العتيبي. 150

ملكة بنت فيصل أسمير المطيري. 151

مليكة بنت علي بن عبدالرحمن الشهري. 152

منال بنت حسن علي حكمي. 153

منى بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الحيزان. 154

منى بنت سعد قمشع آل مثيب القحطاني. 155

منى بنت عماش عبدهللا الظويفري المطيري. 156

منى بنت متعب نامي المطيري. 157

منيرة بنت سليمان محمد الطاسان. 158

منيرة بنت خالد بن محمد العروان. 159

منيرة بنت سلطان بن فايع الروق القحطاني. 160

منيرة بنت عبدالعزيز بن سليمان السويلم. 161

منيرة بنت مشعان بن حمود الحربي. 162

منيرة بنت زاحم محمد المطيري. 163

مهاء بنت شرقي علي السبيعي العنزي. 164

مها بنت قبالن بن سعود االبيرقي العتيبي. 165

مها بنت مناحي بن عبدهللا الثوري السبيعي. 166

مي بنت نواف بن محمد العمري الحربي. 167
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مي بنت سعود خليف المدحلي العنزي. 168

ميعاد بنت الحميدي جدوع السبيعي العنزي. 169

نجالء بنت خلف بن علي العنزي. 170

نجالء بنت محمد عبدالعزيز السدحان. 171

نجود بنت أحمد بن ناصر العوهلي. 172

ندى بنت علي يحيى الزهراني. 173

نهيه بنت محمد عبدهللا الجهمي السبيعي. 174

نوال بنت غيث ال سعد القحطاني. 175

نورة بنت عبدالعزيز بن محمد المحيميد. 176

نورة بنت محمد بن عبيد السريع العصيمي. 177

نورة بنت زائد ال وافي العمري. 178

نورة بنت عفر سحل العنزي. 179

نورة بنت إبراهيم بن سليمان الماجد. 180

نورة بنت حاسن بن محمد العمري. 181

نورة بنت سالمين بن عيظه النهدي. 182

نورة بنت فهد بن عثمان العثمان. 183

نورة بنت فهدبن محمد الصأمل. 184

نورة بنت فواز بن محمد بن دخيل. 185

نورة بنت متعب بن عبدهللا الغريبي. 186

نورة بنت ناصر بن سعد الفردوس. 187

نورة بنت نوار ابن محمد الكريزي البقمي. 188

نورة بنت عائض محمد القحطاني. 189

نورة بنت عبد المحسن عبدهللا القضيبي. 190

نورة بنت محمد سعيد الجروي. 191

نوف بنت فرحان بن هادي الشهري. 192

نوف بنت محمد بن عمر بن قاسم. 193

نوف بنت مرزوق بن محمد البشيري الزهراني. 194

نوف بنت صالح محمد العقيل. 195

نوف بنت عمر موهق العتيبي. 196

نوف بنت محمد دخيل هللا الشمري. 197

هاجر بنت علي عبدالرحمن الدحيم. 198

هدى بنت أحمد بن يزيد الفيفي. 199

هدى بنت سالم بن ناصر الحارثي. 200

هدى بنت طيب بن علي العازمي العتيبي. 201

هدى بنت قمألن بن أحمد سحاري. 202

هذالء بنت سليمان بن محمد الجعيثن. 203

هناء بنت إبراهيم بن عبدالرحمن الشايع. 204

هند بنت محمد حسن الذروي. 205

هنوف بنت فاهد المرشدي العتيبي. 206

هوازن بنت سالم الضبيطي المطيري. 207

هيا بنت عبداالله بن عبدالرحمن بن شعيل. 208

هيا بنت علي بن محمد آل مسفر القحطاني. 209
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هيفاء بنت إبراهيم بن سعد ابو حيمد. 210

هيفاء بنت سعود بن علي بن دوس. 211

هيفاء بنت نايف محيميد المقاطي العتيبي. 212

هيلة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز الدلقان. 213

هيلة بنت عبدهللا بن خليوي العمري الحربي. 214

وجدان بنت عبدهللا بن صالح الفريح. 215

وجدان بنت سعد شائع ال عادي القحطاني. 216

وداد بنت فيصل بن حورى السبيعي العنزي. 217

رزان بنت علي بن ودي السبيعي العنزي. 218

وضحى بنت سعد بن علي الثوري السبيعي. 219

وضحى بنت هذال مرزوق الحربي. 220

وعد بنت عبدهللا بن علي العويس. 221

وعد بنت عويض بن عون المطيري. 222

وعد بنت فيحان بن خاتم الشيباني العتيبي. 223

وعد بنت سعد آل خشيم الدوسري. 224

واليف بنت عادي بن منيع العتيبي. 225

ياسمين بنت عبدهللا بن عاصي العنزي. 226

ياسمين بنت محمد عبدهللا العمري الخالدي. 227
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علوم الحاسب وتقنية المعلومات
أبرار بنت حمزة عبدالرحيم الجهني. 1

أمواج بنت حمدان حمد المطيري. 2

إشراق بنت صالح العصيمي. 3

ابتهال بنت عبدالرحمن بن عبدهللا السعوي. 4

أثير بنت ظافر بن عبدهللا القرني. 5

أثير بنت سطام الفهد. 6

أريج بنت إسماعيل الزهراني. 7

البندري بنت محمد  بن ماضى. 8

أماني بنت عايد محمد المطيري. 9

أمجاد بنت مساعد بن عايد العمري الحربي. 10

أمل بنت ثاني العنزي. 11

أنوار بنت علي بن أنور السوعان. 12

إيمان بنت سعد محمد العميري. 13

بدور بنت بدر الغامدي. 14

بدور بنت ثقل العتيبي. 15

بسمة بنت حسن العنزي. 16

بيان بنت متعب بن ثعيل الرحيمي المطيري. 17

تغريد بنت عبدالرزاق السبيعي العنزي. 18

حصة بنت ثامر الدهيش. 19

ديما بنت ناصر منصور الدوسرى. 20

رجاء بنت علي العوده. 21

رحاب بنت عطية سالم المالكي. 22

رهام بنت أمين غنيمه. 23

رهف بنت برجس السهلى. 24

روان بنت سعيد بن مطيلق الحافي العتيبي. 25

روان بنت سلطان العتيبي. 26

ريما بنت أحمد بن يحيى خيرهللا. 27

ريم بنت ربيع الرويلي. 28

ريم بنت نايف العنزي. 29

ريناد بنت عبدهللا محمد الفرهود. 30

ريهام بنت الحسن األحمري. 31

زينب بنت محمد المخامرة. 32

سارة بنت عبدهللا بن دابان. 33

سارة بنت محمد الحشيان. 34

سارة بنت هزاع مسيفر الروقي العتيبي. 35

شجون بنت سعد العتيبي. 36

شهد بنت فهد شائع الغفيلي. 37

شوق بنت عطاهللا العتيبي. 38

صافية بنت محمد العرق. 39

عهود بنت علي عمير. 40

غادة بنت ناصر العتيبي. 41
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غيداء بنت محمد عبدالكريم. 42

فوزية بنت محمد حسين الحسينان. 43

لبنى بنت عبدهللا سليم الهويمل. 44

لطيفة بنت يعقوب يوسف الثويني. 45

لطيفة بنت عبدالحكيم بن دخيل. 46

لمى بنت دايس القحطاني. 47

لمى بنت سرور  الحربي. 48

مريم بنت األسود العنزي. 49

مريم بنت علي زابن الحربي. 50

منار بنت محمد بن رجاء العنزي. 51

منار بنت محمد العنزي. 52

منال بنت عبدهللا القرني. 53

منى بنت عبدالعزيز  غمالس. 54

مها بنت عزيز بن وصيص الميزاني المطيري. 55

موضي بنت ناشي النفيعي. 56

ميعاد بنت بلغيث الصحبي. 57

ميعاد بنت صقر المطيري. 58

نورة بنت بدر بن عجالن اليحيا الشمري. 59

نورة بنت سعد السبيعي. 60

نوف بنت أحمد حسن عناب. 61

نوف بنت سعود عبدالعزيز الزنيفير. 62

نوف بنت غازي العتيبي. 63

يارا بنت محمد الجبرين. 64

العلوم اإلدارية
آمنة بنت منصور بن علي ال على الغامدي. 1

أثير بنت علي الشهري. 2

أريج بنت ضيف هللا بن صالح الضيط العتيبي. 3

أسرار بنت ناجي الزهراني. 4

أفنان بنت خالد األحمري. 5

إبتسام بنت سالم المطيري. 6

ابتهاج بنت خالد بن حسن الجاسر. 7

أبرار بنت محمد الشبل. 8

أثير بنت سعد الفرج. 9

أثير بنت علي خالد الفقيه. 10

أروى بنت عبدهللا بن محمد العقل. 11

أروى بنت موسى المالكي. 12

أريج بنت بدر عيفان المطيري. 13

أريج بنت عبدهللا العيسى. 14

أسماء بنت عبدهللا بن آل عبيد الشهري. 15

البندري بنت سعد العبدلي المطيري. 16

الجوهرة بنت جاسر المعرقب المطيري. 17
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العنود بنت وليد المساعد. 18

أمجاد بنت منير بن صنت الروقي العتيبي. 19

أمل بنت طايع مطيع المطيري. 20

أمل بنت عبدالرحمن العثمان. 21

أميرة بنت عبري  العتيبي. 22

أميرة بنت مبارك  الحربي. 23

بدرية بنت علي بن أحمد حلوي. 24

بدرية بنت صقر المقاطي. 25

بدور بنت محمد ناصر الناصر. 26

بشاير بنت حسين  المطيري. 27

بشاير بنت عبدهللا  آل سعد. 28

بيان بنت سعود مفرح العنزي. 29

تهاني بنت يحيى بن حاوي قرواشي. 30

ثناء بنت سعد منير القحطاني. 31

جمعة بنت أحمد هزازي. 32

جواهر بنت أحمد العامري. 33

رحاب بنت حزام بن ال حبشان الشهري. 34

رحاب بنت تركي الحارثي. 35

رزان بنت سالم الخضره. 36

رزان بنت نافع بخيت المطيري. 37

رغد بنت مترك القحطاني. 38

رنا بنت محمد بن يحي المساوي. 39

روابي بنت علي بن مرعي آل زاهبه. 40

روان بنت أحمد الشهري. 41

روان بنت أحمد بن علي السبيعي العنزي. 42

روان بنت محمد بن أحمد آل بشير الغامدي. 43

روان بنت منصور العتيبي. 44

روان بنت هادي محمد حدادي. 45

ريما بنت سامي الهريش. 46

ريم بنت بجاد العتيبي. 47

ريم بنت إبراهيم محمد ال بريك الدوسري. 48

ريم بنت سعد السبيعي. 49

ريم بنت محمد الدشاش. 50

سارة بنت أحمد الحميدان. 51

سارة بنت ذعار طويلع الشيباني العتيبي. 52

سارة بنت زايد الرشيدي. 53

سارة بنت سالم الشهري. 54

سارة بنت سالم خالد الحارثي. 55

سارة بنت مفلح القحطاني. 56

سارة بنت مهدي  القحطاني. 57

سامية بنت عايش العارضي المطيري. 58

سامية بنت مسفر جلعود القحطاني. 59
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سلمى بنت محمد البارقي. 60

شروق بنت علي محمد العميري الشهري. 61

شروق بنت حسين زيد الوزير. 62

شهد بنت جمل سعد القحطاني. 63

شهد بنت عمر عبد الرحمن السبيعي. 64

شهد بنت محمد العتيبي. 65

شوق بنت وفوق ابن خلف الجوفي. 66

صالحة بنت عبدهللا  الرشيدي. 67

صيتة بنت عبدهللا العجمي. 68

عبير بنت خالد بن دهيس الضبيطي. 69

عبير بنت هاني بن صايل السبيعي العنزي. 70

عبير بنت حسين سعد ال سرحان. 71

عبير بنت علي حسن المالكي. 72

عفاف بنت سعيد السميري العتيبي. 73

عال بنت إبراهيم الزأمل. 74

عهود بنت عبدهللا عبدالعزيز العواد. 75

عهود بنت محمد هادي القحطاني. 76

غادة بنت علي بن عبدالرحمن المويس. 77

غادة بنت فهد القحطاني. 78

غدير بنت محمد العتيبي. 79

غدير بنت مطلق محمد المقاطي. 80

غيداء بنت سلطان ال ساقان. 81

فاطمة بنت عامر  عسيري. 82

في بنت عبدالعزيز بن حمد بن عبدهللا الزير. 83

لما بنت صالح بن عبدهللا العصيمي. 84

ليالي بنت سعد النويصر. 85

ليلى بنت مهدي القحطاني. 86

لينا بنت عبدهللا سليم الهويمل. 87

مآثر بنت عبدالرحمن سعد آ ل زعير. 88

مداد بنت محمد العمار. 89

مرام بنت هزاع فقيه. 90

مزنه بنت عبدهللا غنيم البيشي. 91

مالك بنت سعد محمد المالكي. 92

مالك بنت عبدالمحسن  المحسن. 93

منار بنت نايف علي الحربي. 94

منال بنت سعيد بن فنيس القحطاني. 95

منال بنت صالح بن محمد السدحان. 96

منال بنت سعد علي القباني. 97

منى بنت أحمد يحيى هزازي. 98

منيرة بنت فهم شعيفان هذال السويدي السبيعي. 99

منيرة بنت منور نوار المطيري. 100

مها بنت زيد عايض القحطاني. 101

خريجات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 1439 - 1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

109

مها بنت عبدهللا بن عمران. 102

مهرة بنت فهد آل معثم. 103

مواهب بنت فهد المطيري. 104

موضي بنت فهد بن حمدان الحمدان. 105

موضي بنت سعود الريحان. 106

موضي بنت عبدهللا مبارك السبيعي. 107

ميادة بنت محمد الحربي. 108

مي بنت عبدالعزيز بن البراهيم الطعيمي. 109

نادية بنت خلف الشمري. 110

نجد بنت محمد بن إبراهيم الحيدر. 111

نجود بنت خالد محمد المديميغ. 112

نجود بنت عبدالعزيز الشايقي. 113

ندى بنت سعد بن خثران. 114

ندى بنت سعد صالح البسي. 115

نورا بنت وليد الحمدي. 116

نورة بنت سالم بن مخلف السبيعي العنزي. 117

نورة بنت سعيد بن عوظه ال حنبص عسيري. 118

نورة بنت عقيل بن محمد العقيل. 119

نورة بنت عبدالرحمن التركي. 120

نورة بنت عبدهللا عبدالعزيز الغيث. 121

نورة بنت هليل ذياب العنزي. 122

نوف بنت عبدهللا بن طالب. 123

نوف بنت عوض البارقي. 124

نوف بنت محمد دحم الصبياني. 125

نوف بنت موسى محمد الزهراني. 126

نوف بنت يوسف الدوسري. 127

هدى بنت فليح خليفه العنزي. 128

هديل بنت ضيف هللا العتيبي. 129

هديل بنت عبدهللا الغامدي. 130

هديل بنت عجالن صالح العجالن. 131

هال بنت فيصل الحربي. 132

هنادي بنت سليمان بن حميدان. 133

وجود بنت سلطان بن محمد الجبعاء. 134

وداد بنت لويفي الحربي. 135

وعد بنت أحمد بن عبدهللا المخزوم الغامدي. 136

وعد بنت عبدهللا بن محمد العماري الزهراني. 137

وعد بنت وليد المهيني. 138

وفاء بنت حمد جعيبر العنزي. 139

تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها
بورماكان جولدوشيفا جولدوشيفا. 1

رحيمه خانم خانم. 2
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كلية الصيدلة
أسماء بنت عبدالعزيز عبداللة آل محسن. 1

أمل بنت منصور بن محماس العتيبي. 2

أثير بنت عبدالكريم المرمش الغامدي. 3

الجوهرة بنت عبدالرحمن بن علي اليامي. 4

أنفال بنت ثامر بن حمدي المطيري. 5

جود بنت إبراهيم علي الهويدي. 6

رهف بنت محمد عبدالكريم الخضيري. 7

سارة بنت عبدهللا بن راشد الهزاني. 8

سارة بنت تيسير صبري نوفل. 9

سارة بنت عبدالرحمن العبداللطيف. 10

غادة بنت حوفان بن أحمد الشمراني. 11

غالية بنت سويلم دباس السويلم. 12

غدير بنت محمد سعود ال موسى. 13

فاطمة بنت مطيران بن سالم المطيري. 14

فلوة بنت حمود بن مبارك المرزوق. 15

لمى بنت عادل بن محمد السعيد. 16

لينا بنت عبدالعزيز عبدهللا البراك. 17

مرام بنت جمال عبدالحميد علي محمد. 18

مشاعل بنت ياسر علي الخرجي. 19

منال بنت عبدهللا بن صالح الجهني. 20

منيرة بنت ناصر بن عبدالرحمن المبدل. 21

ميار بنت كمال علي الغامدي. 22

نورة بنت خالد بن محمد الراجح العنقري. 23

نور بنت نقاء منير البقمي. 24

نوف بنت سعود محمد الصقري. 25

هند بنت مكي إسماعيل العتيبي. 26

هيفاء بنت منيع بن ناصر الحناكي. 27

كلية الصحة وعلوم التأهيل
أميرة بنت بندر ضيف هللا المطيري. 1

أشجان بنت محمد سعيد الشهري. 2

الجوهرة بنت عبدهللا بن صالح اليعقوب. 3

رغد بنت غيثان الشمراني. 4

رهف بنت خالد بن ناصر الموسى. 5

رهف بنت محمد الصنيتان. 6

روان بنت أحمد بن غرم هللا الغامدي. 7

ريناد بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الجريس. 8

شادن بنت محمد بن إبراهيم الحقيل. 9

صفاء بنت سليمان الحماد. 10

لجين بنت فهد بن إبراهيم العمري. 11

لمياء بنت محمد النويصر. 12
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مريم بنت سويلم دغش القحطاني. 13

مضاوي بنت منيف بن عليوي القحطاني. 14

نجود بنت شيحان بن سعيد الزهراني. 15

نورة بنت ربيع سعيد البطاطي. 16

هديل بنت عبدهللا زيد الشعالن. 17

كلية العلوم 
أسماء بنت حموده حموده شادي. 1

أالء بنت عبدالرحمن شعار. 2

أماني بنت سرور بن ضيدان  المطيري. 3

أمل بنت عبدالرحمن العصيمي العتيبي. 4

العنود بنت راشد بن عبدالعزيز الجبر. 5

العنود بنت صالح بن ناصر الخزيم. 6

بشائر بنت حسن بن أحمد القدرة. 7

بشاير بنت سعود بن دخيل هللا ال كلثم. 8

بيان بنت عبدالسالم مزنوق. 9

جواهر بنت كهف فرج القريشي السبيعي. 10

حنان بنت بسام عمران. 11

حنان بنت عادل سالخو. 12

ديما بنت عبدهللا بن فرج الحبشي. 13

ديمة بنت ناصر بن سعدي الغبيوي. 14

رندا بنت خالد بن سعد أباحسين. 15

رواء بنت عثمان العمودي. 16

ريم بنت ماجد بن فالح العمري الحربي. 17

ريوف بنت معال بن عياد الحربي. 18

سارا بنت عمر عبدهللا االشدق االموي. 19

شهد بنت سحمان سعود عبيد السهلي. 20

شيخة بنت محمد بن صالح القحطاني. 21

عال بنت محمد الفياض. 22

غدير بنت ظاهر مرزوق الجعفري الشمري. 23

فاطمة بنت أحمد محمد المصعبي. 24

فايزة بنت سعيد أوبشير حسن. 25

فايزة بنت ربيع طه. 26

مرام بنت مصلح بن صالح األحمدي. 27

مشاعل بنت ذيب عوض العتيبي. 28

منى بنت عيسى عوض السبيعي العنزي. 29

منى بنت هالل إبراهيم السليمي الحربي. 30

مها بنت بجاد بن مرزوق الحربي. 31

ندى بنت جديع جزاء الجياشي الحارثي. 32

نمارق بنت كنان بابكر يوسف. 33

وجدان بنت عبدالعزيز عبدالرحمن بن نومان. 34

وفاء بنت محمد خليل الغرابلي. 35
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كلية اآلداب
أم كلثوم  جالو. 1

أميرة فانجكوغاء فساندالن. 2

أمينة صالحة بنت رشاد عثمان. 3

جنينة بنت شريف ديفاتوان. 4

حسنية كرام سرانجاني. 5

حفصة  فيروز. 6

حليمة باه باه. 7

حياميرة غيمبور بانتواس. 8

ديمة بنت محمد بن ناصر الربيق. 9

رغد بنت محمد زكريا بودقه. 10

رميصاء بنت محمد فيصل عبدهللا. 11

ريانة بونمالوت بونمالوت. 12

ريم بنت بركات عايد الرشيدي. 13

زين فدوا عبدالكريم. 14

سارينا وانج سورونج. 15

عائشة بنت إبراهيم تيام. 16

عائشة بابا جاورا. 17

عائشة باري باري. 18

عائشة  مغانيرا. 19

عفيفة فانونديونجان ماكود. 20

غادة سليمان بن حواس الحواس. 21

فام جاه. 22

فرحانة مكااليؤ عثمان. 23

مارجولي يوسف عمر. 24

مارية بنت الحسن سنكاري. 25

مريم بنت حسن حسن. 26

منار بنت سلطان عبدهللا العبدالكريم. 27

مها بنت صاهود بن متعب المطيري. 28

ناجية ساميعو للينا ميرذأنور. 29

نعيمة بنت شيخ حسن عبد الرحمن. 30

نور خيرة إجالون أرانج. 31

نورعيناء مأملي  ميمبلواغ. 32

وجدان بنت عبدالعزيز عبدهللا المطرودي. 33

كلية علوم الحاسب والمعلومات
أثير بنت محمد بن صالح الحماد. 1

أميرة بنت معوس عبدهللا القحطاني. 2

أثير بنت صالح بن محسن العطاس. 3

أثير بنت علي ابن صالح القحطاني. 4

أريج بنت عبدهللا بن بدوي الكثيري. 5
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أسماء بنت عبدهللا الشيخ محمد. 6

أسماء بنت عبدهللا سعد القرعان القحطاني. 7

العنود بنت خالد بن محمد القفاري. 8

آية بنت عبدالسالم الحجي. 9

بشاير بنت صالح بن سالم حترش. 10

حنان بنت منيع فازع الهجله المطيري. 11

خديجة بنت محمود يدك. 12

دالل بنت شايع بن عبدهللا الزهيري. 13

دنى بنت صالح بن محمد العريني. 14

دينا بنت اسحق توفيق الجمل. 15

رانية بنت زهير علي الجزائرلي. 16

رغد بنت سعيد عبدهللا سعيد القحطاني. 17

رغد بنت عبدالرحمن حمد عبدالرحمن العسكر. 18

رغد بنت محمد بن سعيد غواء. 19

رهام بنت فيصل بن عايد العنزي. 20

روان بنت محمد بن عبدهللا آل دغيش. 21

ريم بنت عبدالرحمن بن سعود العبيد. 22

ريم بنت عبدالعزيز عبدالرحمن الهذيلي. 23

ريم بنت عبدالوهاب بن أحمد المانع. 24

ريم بنت محمد بن هديان الهديان. 25

ريناد بنت مسفر بن مبارك اللويمي. 26

ريهام بنت سعد بن عبد هللا الغانم. 27

زينب بنت مشبب بن شحيبان العتيبي. 28

سارة بنت علي بن عبدهللا الهذلول. 29

سلمى بنت مسفر حسين الحيدان القحطاني. 30

سلوى بنت خلف بن مرزوق المطيري. 31

سمر بنت عبدهللا بن صقر المطيري. 32

شوق بنت وليد بن صالح العمير. 33

صفية بنت سليمان بن درع الصالل. 34

عالية بنت أحمد بن سعيد الشهري. 35

عبير بنت تركي بن عمر الجلعود. 36

غادة بنت عوض بن جزاء الحربي. 37

لمياء بنت صالح بن سليمان الحماد. 38

لينا بنت محمد بن ناصر السيف. 39

منى بنت خالد بن الشنيفي. 40

منيرة بنت محمد بن عثمان المزروع. 41

مها بنت محمد فرحان ال نادر الدوسري. 42

نبراس بنت محمد عبدالرحمن الهويش. 43

نجود بنت فهد بن سليمان الطيار. 44

نجوى بنت بعيجان علي العوني المطيري. 45

ندى بنت عبدالرحمن إبراهيم الفهيد. 46

نهى بنت حسان عرابي. 47
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نورة بنت سعد بن حمد الزومان. 48

نورة بنت سهيل بن مسهل العتيبي. 49

نورة بنت عبدالمحسن عبدهللا الثنيان. 50

نوف بنت حمد بن محمد بن يابس. 51

هدى بنت عبدهللا بن عمر الجلعود. 52

هديل بنت حسين بن علي المقاطي. 53

هديل بنت عبدهللا عوضه الشهري. 54

هنوف بنت علي هلهول االشجعي الرويلي. 55

هيا بنت مشاري مكني البقمي. 56

وئام بنت محمد بن إبراهيم الهاجري. 57

ود بنت مبارك مسلم المخلفي الحربي. 58

وعد بنت ناصر بن هذال القحطاني. 59

وفاء بنت فنيسان مريبد الصقري العنزي. 60

كلية التربية
أبرار بنت عطية بن علي الزهراني. 1

أثير بنت ناصر رشيد ال عبدهللا الدوسري. 2

أسماء بنت فايز بن عايض القرني. 3

أسماء بنت محمد الزغير التوم. 4

أسماء بنت مقبل عبده غالب. 5

أشواق بنت حمود عبد الهادي  العصيمي. 6

أفنان بنت حسن محمد بن صالح الفقير. 7

أفنان بنت سليمان أحمد ال فواز. 8

إبتسام بنت علي سالم آل خلبان القحطاني. 9

ابتهال بنت محمد حمدان ال سالم الغامدي. 10

أثير بنت عبدالرزاق علي الخثيمي الشهري. 11

أحالم بنت مبارك محمد ال حسينة الدوسري. 12

أفراح بنت إبراهيم محمد دايل الحربي. 13

العنود بنت بندر محمد آل محمد الهاجري. 14

الغيوض بنت سعد بن مبارك  الحرأمله. 15

الهنوف بنت إبراهيم بن هالل العنزي. 16

امال بنت هادي عبدهللا الدغفلي البقمي. 17

أمجاد بنت سعد بن محمد بن رقيب. 18

بشاير بنت جلوي بن عبدهللا الغامدي. 19

بيان بنت عبدهللا بن سليمان الحرير. 20

تغريد بنت محمد عبدالهادي الوسيدي الحربي. 21

تهاني ردود سعيد المسيلي الحارثي. 22

تهاني محمد شرف الفهمي الزهراني. 23

جميلة بنت منصور بن ناصر السرحان. 24

جوهرة بنت أحمد بن محمد الدعيس. 25

حصة بنت علي بن سليمان المسعود. 26

حنان محمد بن سعيد الحسني الزهراني. 27

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف األولى



الخريجات للعام 1440/1439هـ

116

ختام بنت صالح سعد العضيله المطيري. 28

خلود بنت طالل بن سالم القحطاني. 29

رغد بنت سعد محمد آل عبد هللا القحطاني. 30

رنا بنت عبدالحكيم بن يحي آل ظفره. 31

رنا بنت علي بن عبدهللا آل دغيش. 32

رهف بنت عبدالعزيز عبدالرحمن الدهيش. 33

روان بنت محمد بن عيسى غروي. 34

روى بنت خلدون عبدهللا الدوجي. 35

ريم بنت مطلق بن صالح الحناكي. 36

سارة بنت صالح بن عبدهللا الهمالن. 37

سارة بنت عبدالرحمن بن حمد شامان. 38

سارة بنت عبداللطيف الديحاني المطيري. 39

سارة محمد عايض ال سفر الشمراني. 40

سارة بنت فهد عويض العارضي المطيري. 41

شيخة بنت محمد بن عبدهللا البراك. 42

ضي بنت محمد بن إبراهيم الضويان. 43

غادة بنت محمد بن سعد مضيمه. 44

فاتن بنت عبدالرحمن مشبب آل سرار القحطاني. 45

فدوى بنت فهد بن عبدهللا المنيعي. 46

لجين بنت عوظه بن علي  الزهراني. 47

لولو بنت حمود بن عبدالعزيز الدويش. 48

مجد بنت حمود بن عبدالعزيز التويجري. 49

مرام بنت حسين بن أحمد النجعي. 50

مرام بنت عبد الرحمن محمد بن مطلق العصيمي. 51

مالك بنت صنهات بن راشد البيضاني الحربي. 52

منار بنت سليمان بن راشد الرومي. 53

منال بنت مبارك ال عاطف القحطاني. 54

منال بنت موسى بن أحمد الفيفي. 55

مناير بنت شرار بن العرم الشيباني. 56

منيرة بنت عبدهللا بن محمد الضفيان. 57

منيرة بنت محمد بن عبدهللا السويلم. 58

ميعاد بنت سعد بن عطيه الحريري الزهراني. 59

نجوى بنت عناد بن عياده الحسني العنزي. 60

ندى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الفليح. 61

ندى بنت محمد بن عبدهللا الحبس. 62

ندى بنت محمد بن مهدي البيشي. 63

نشمية بنت أحمد بن محمد الفهيد. 64

نورة بنت خلف بن ذعار أبو خشيم الدلبحي. 65

نورة  بنت راشد بن إبراهيم المشاري التميمي. 66

نورة بنت سعيد علي مفلح ال سلمان القحطاني. 67

نورة بنت محمد بن عبدالرحمن العنقري. 68

نورة بنت محمد بن عبدالرحمن اللحيدان. 69

نوف بنت سعدون بن لزام األسلمي الشمري. 70
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نوف بنت سعد علي القحطاني. 71

هبة بنت خالد بن عبد الرحيم الزهراني. 72

هبة بنت عبدهللا بن سعيد سالمين. 73

هدى بنت عايض بن ناصر القحطاني. 74

هديل بنت محمد بن فالح الشدادي الحارثي. 75

هال بنت سعود المسردي القحطاني. 76

هال بنت عبدهللا بن علي أبو ناصف. 77

هند بنت عماد عايض البشري. 78

وجن بنت سعد بن عبدهللا آل عمير القرني. 79

وعد بنت حاسن بن محسن الثقفي. 80

وعد بنت محمد بن عبدالهادي السيف. 81

وفاء بنت سعدون بن غنام العنزي. 82

والء بنت عيسى بن سالم المهوس التميمي. 83

كلية التصاميم والفنون
أفنان بنت عبدهللا سالم بن صديق. 1

آالء بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الخضير. 2

دانة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الهدب. 3

رهف بنت منصور بن علي اليوسف. 4

روان بنت أحمد بن محمد المديهيم. 5

سهام بنت محمد بن علي الحريبي. 6

شذى بنت عبدالعزيز بن محمد العمر. 7

طرفة بنت عبدالعزيز ناصر الدويسان. 8

غادة بنت خليل عبدالرحمن المحمدي الحربي. 9

فتون بنت أحمد بن محمد الهويمل. 10

فريال بنت أيمن محمد الخطيب. 11

مالك بنت عبدالعزيز  بن ناصر بن عبيدان. 12

منيرة بنت سامي بن سعد النعامي. 13

منيرة بنت محمد بن ناصر الدرع. 14

نادية بنت خالد عبدالرحمن أبو السمح. 15

نجالء بنت ماجد إبراهيم آل محمد الدوسري. 16

نورة بنت محمد بن حسين القحطاني. 17

نورة بنت محمد بن عبدهللا السبيعي. 18

نورة بنت علي الشريف. 19

نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيش. 20

هديل بنت صالح بن عبدهللا البحيري. 21

وجدان بنت رمزي محمدعلي داغستاني. 22

وعد بنت رمزي بن عبدهللا الباتلي. 23

وعد بنت وليد محمد عقله كساب الحميدي. 24

كلية اإلدارة واألعمال 
أسماء بنت هيف بن مسعود ال شويه. 1
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أضواء بنت سعود بن عبدالعزيز المحمود. 2

أروى بنت فهد محمد الخامسي القحطاني. 3

أروى بنت محمد بن عائض الشهراني. 4

أسماء بنت بجاد بن هاجد اليابس المطيري. 5

أسماء بنت حسن ابن سلمان الفيفي. 6

أسماء بنت زائد بن مزيد العقيلي المطيري. 7

أصايل بنت تيسير بن عبدالوهاب الشمري. 8

أفنان بنت خالد بن محمد الغانمي. 9

البتول بنت فهد بن عبدهللا الشريهي. 10

البندري بنت ذعار بن هزاع المقاطي العتيبي. 11

البندري بنت ناصر محمد النفيعي العتيبي. 12

الجوهرة بنت فهد ماشع العضياني العتيبي. 13

الجوهرة بنت ماهربن عبدالرحمن بن يوسف. 14

العنود بنت خالد بن عبدهللا بن نفيسه. 15

الهنوف بنت عادل بن صالح الريس. 16

الهنوف بنت عادل بن محمد الرشيد. 17

الهنوف بنت عبدهللا بن حمد السالمه. 18

أماني بنت شاعي بن إبراهيم العصيمي. 19

امتنان بنت أسامة بن حسن مطبقاني. 20

أمجاد بنت سعد بن شبيب المطيري. 21

أمجاد بنت صالح بن إبراهيم الحواس. 22

أنوار بنت صالح بن عبيد البديري المطيري. 23

أنوار بنت عبدهللا بن محمد العفيصان. 24

إيمان بنت إدريس محمد لكحل. 25

باسمة بنت محمد بن حامد الغامدي. 26

بدرية بنت عيد بن أحمد الزهراني. 27

براءة بنت محمد ناصر الرفاعي. 28

بشاير بنت عمار بن معتاد الهجله المطيري. 29

بيادر بنت عبدالرحمن آل علوان القحطاني. 30

تغريد بنت محمد بن عبدالعزيز الغفيص. 31

تقى بنت خضر سليمان شاويش. 32

تهاني بنت سالم بن عبدهللا العريفج. 33

جميلة بنت عبدهللا بن محمد عناتر خبراني. 34

جواهر بنت أكرم يوسف المنديل. 35

جواهر بنت عبدالرحمن بن عبدهللا األحمري. 36

حصة بنت عبد العزيز بن محمد اليحيى. 37

حصة بنت هاجس بن بقيران الشيباني. 38

حنين بنت نايف بن عبدهللا الحبردي. 39

خلود بنت هزاع بن صالح الهزاع. 40

دانية بنت عبدالرحمن بن صالح العريني. 41

دانية بنت مبارك بن سالم ال حسينه. 42

دعد بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم. 43

ديم بنت سليمان بن محمد الفايز. 44
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دينا بنت خالد بن رفاع العتيبي. 45

دينا بنت عبداالله بن سيف  الدين حكيم. 46

ربى بنت حمد بن محمد النفجان. 47

ربى بنت خالد بن صالح النجران. 48

رزان بنت سعد بن عبدهللا البعيجان. 49

رزان مطلق عبدالعزيز الحنتوشي العتيبي. 50

رزان علي حسين الشريف. 51

رغداء بنت عبدهللا بن حمد الشامخ. 52

رغد بنت إبراهيم بن أحمد الدهش. 53

رغد بنت إبراهيم بن أحمد الجندبي الزهراني. 54

رغد بنت بخيت بن هليل الثبيتي. 55

رنا بنت شايش محير العنزي. 56

رند بنت أحمد بن محمد ال بهيش الشهري. 57

رهف بنت عبدالعزيز بن عبد هللا آل دشنان. 58

رهف بنت نوار بن بجاد المقاطي العتيبي. 59

رهف بنت عبدالحكيم عبد هللا بن دخيل. 60

روابي بنت مساعد آل فطيش الغامدي. 61

روان بنت سالم بن سعدي المخلفي. 62

روان بنت عمر بن عبدهللا باقلب. 63

روان بنت محمد بن عبدهللا الربيقي. 64

ريم بنت جايز بن شامان الصعيبي المطيري. 65

ريم بنت يوسف بن عبدالعزيز الفراج. 66

رينال بنت محمد بن عبدهللا الفريح. 67

ريوف بنت ناصر بن عبدالعزيز الحجي. 68

سارة بنت عبدهللا بن علي الحسين. 69

سارة بنت معيبد بن رفاع الصالحي. 70

سارة بنت سعيد بن محمد القحطاني. 71

سارة بنت عبدهللا بن سعيد القحطاني. 72

سارة بنت عبدهللا بن سميري ال صيخان. 73

سارة بنت عبدهللا بن صالح العمير. 74

سارة بنت محمد بن خلف المطلق الدوسري. 75

سارة بنت محمد بن سليمان الدواس. 76

سحر بنت محمد بن سلطان الهاجري. 77

سمر بنت محمد بن إبراهيم العثمان. 78

سها بنت عبدهللا أحمد العوبثاني. 79

شام بنت محمد خير موفق المغربي. 80

شذى بنت حسن بن علي آل كعبان. 81

شذى بنت فالح خالد الماضي. 82

شهد بنت عبداالله بن إبراهيم العروان. 83

شهد بنت عبدالعزيز الرحيمي المطيري. 84

شهد بنت عبدالهادي بن فالح القباني. 85

شهد بنت محمد بن يحيى الدعرمي. 86

شوق بنت محمد بن عبدالعزيز العثمان. 87
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صيته بنت فالح بن محمد الشريف. 88

ضحى بنت عثمان صالح ملحم. 89

عهود بنت علي بن فايز الحصني الحربي. 90

غادة بنت إبراهيم بن غفيلي الحبردي العتيبي. 91

غادة بنت عبدالرحمن بن علي المشعل. 92

غالية بنت عبدهللا بن صالح الفهيد. 93

غيداء بنت زياد بن عبدهللا المخلفي. 94

غيداء بنت صالح بن محمد العامر. 95

فاطمة بنت سمير الخطيب. 96

فدوى بنت عايد بن طليحان الفريدي الحربي. 97

قمراء بنت علي عبدهللا آل عليان القحطاني. 98

كأمله بنت محمد بن يوسف بازعي. 99

لطيفة بنت أحمد صالح السويد. 100

لطيفة بنت عبدالعزيز بن خلف العضاض. 101

لمى بنت سليمان بن عبدهللا الفوزان. 102

لمياء بنت سعد بن عبدالعزيز معيذر. 103

لمياء بنت متعب بن محمد البيضاني الحربي. 104

مرام بنت حمدان بن سالم الثويني العنزي. 105

مرام بنت سعيد محمد ال سرار الشهراني. 106

مرام بنت عياش بن طلق المطيري. 107

مرام بنت محمد بن براهيم ال طالب. 108

مرام بنت محمد بن يحي حلوي شراحيلي. 109

مزون بنت محمد بن عبدالرحمن الذكير. 110

مضاوي بنت إبراهيم بن محمد الخليفي. 111

مالك بنت محسن بن صالح العمري الحربي. 112

مالك بنت معيض محمد الشهري. 113

منال بنت إبراهيم بن محمد السحيم. 114

منال بنت سليمان بن عبدهللا العامر. 115

منيرة بنت حمد عبدهللا الخنفري القحطاني. 116

مها بنت عبد الرحمن بن إبراهيم العمر. 117

موضي بنت سليمان بن محمد الجميعي. 118

ميمونة بنت عبدهللا بن محمد بن طاهر. 119

نادية بنت بخيت بن خليفه السبيعي العنزي. 120

نجالء بنت ناصر بن عبدالعزيز الجريبه. 121

نجود بنت عبدهللا بن سعد آل عبدالسالم. 122

ندى بنت صالح بن عقيل المخلفي. 123

ندى بنت علي عبدالرحمن ال حنايا الدوسري. 124

نهلة بنت محمد بن شبيب النفيعي. 125

نور بنت عبدالرحمن بن زيد الزيد. 126

نورة بنت صالح بن سعد المليك. 127

نورة بنت حسن بن سعيد الزهراني. 128

نورة بنت علي بن عبدهللا السكران. 129

نورة بنت فيصل بن خليفه الظاهري. 130
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نورة بنت كمال بن علي بنقزي الغامدي. 131

نورة بنت عبدالعزيز حمد المشعل. 132

نوض بنت مطير الجرو الصلبي. 133

نوف بنت خالد بن عبدالرحمن الفنتوخ. 134

نوف بنت سليمان بن نايف الشمري. 135

نوف بنت منصور بن عبدهللا الفاضل. 136

نوف بنت ناصر بن عبدالرحمن الغنام. 137

نوف بنت عبدهللا مشوح الحوشان. 138

هاجر بنت أحمد بن محمد العجالن. 139

هاجر بنت فهد بن ناصر البرقان. 140

هنادي بنت خالد عبد الرزاق الطويرش. 141

هند بنت فهد عبد العزيز الحودي. 142

هياء بنت علي بن زيد العقيلي. 143

هيا بنت خالد بن عبدالرحمن ربيع. 144

هيا بنت سليمان بن عوض العنزي. 145

هيا بنت فهد بن محمد بن زنان. 146

هيفاء بنت صالح بن محمد بن جريس. 147

هيفا بنت فهد بن عبدالرحمن بن نفيسه. 148

هيلة بنت عبدالعزيز بن محمد الصميت. 149

وجد بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز الزالل. 150

وعد بنت خالد بن عبدهللا الموسى. 151

وعد بنت معدي بن محمد الوليدي الشهري. 152

كلية اللغات
أروى بنت علي بن عبد الرحمن الحفظي. 1

أسيل بنت جمال منسي. 2

العنود بنت عبدالرحمن بن حمد بن شاهين. 3

المها بنت عبدهللا بن سليمان العمرو. 4

أمجاد بنت محمد بن عبدهللا الحمدان. 5

جنى بنت محمد بن عبدهللا ال خثالن. 6

حنين بنت عبدالرحمن بن علي الميمان. 7

ديمة بنت حمد بن عبدالرحمن العومي. 8

رؤى بنت عبدالرحمن بن عبدهللا المحمود. 9

رزان بنت ثابت بن صالح الزهراني. 10

رغد بنت علي بن سعيد الغامدي. 11

ريما بنت عبدهللا بن علي الهزاني. 12

ريم بنت منير بن منور العقيلي المطيري. 13

سارة بنت عبدهللا بن مبارك العصفور. 14

سارة بنت فهد بن عبدهللا رضيان. 15

سامية بنت فالح مزيد الميموني المطيري. 16

سلسبيل بنت علي بن محمد الخضر. 17

شادن بنت عبدالملك بن إبراهيم الريس. 18

شهد بنت محمد بن سعد السعد. 19
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شهد بنت مفرح بن ناصر البقمي. 20

شهد بنت رياض محمد المشرف. 21

غادة بنت زياد بن سعد الناصر. 22

غادة بنت سليمان بن عبدالعزيز المعيوف. 23

غزوى بنت غزاي بن سليم الدلبحي العتيبي. 24

فاطمة بنت سعيد ال عبوش األسمري. 25

فاطمة بنت محمد أحمد نصار. 26

فتون بنت إبراهيم بن عبد العزيز المسبحي. 27

لبنى بنت عثمان بن غرم هللا آل جبلي. 28

لولوة بنت عبدالحليم عبد الحافظ الشطيب. 29

ليلى بنت علي بن ماجد آل شريده الدوسري. 30

ماريا بنت محمود بدر الدين زمريق. 31

ميرال بنت عبدهللا بن علي السبيعي. 32

نجالء بنت مساعد بن عبدهللا السعيد. 33

نجود بنت سليمان بن علي القزالن. 34

ندى بنت زأمل بن إبراهيم الصغير. 35

ندى بنت محمود بن محمد الداهن. 36

ندى بنت يوسف السيد القطاوي. 37

نورة بنت حمود بن غازي العتيبي. 38

نور بنت خميس منيب المشهراوي. 39

نورة بنت عادل بن عبدهللا العبدالجبار. 40

نورة بنت نايف بن غازي العتيبي. 41

هياء بنت خالد بن فهد المهنا. 42

وجدان بنت سليمان بن محمد المديهش. 43

وجدان بنت عبد الهادي بن فنيس البقمي. 44

وديان بنت محمد أحمد آل حابش الغامدي. 45

وعد بنت معتصم عوض دعدور. 46

كلية الخدمة اإلجتماعية
أثير عبدالعزيز الجليفي. 1

بدور بنت ظافر بن حسن آل حيا هللا القرني. 2

في بنت عبدهللا أحمد الشمراني. 3

مها بنت علي بن جبرير دومري. 4

نجود بنت فهد بن سعيد بن سعيد. 5

نوال بنت فهد بن بندر المحنا المطيري. 6

نورة بنت عبدالرحمن بن صالح العمار. 7

هياء بنت محمد بن عيران آل عمار الدوسري. 8

كلية المجتمع
أشجان بنت سلطان بن محمد سمرقندي. 1

أريج بنت محمد بن راشد الجفران المري. 2

أسماء بنت علي بن محمد الزوكه الشهري. 3

أصايل بنت محمد علي الدهمشي العنزي. 4

أميرة بنت مطلق مسلط المديري السبيعي. 5

رزان بنت محمد بن عبدهللا بن خضير. 6
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رغد بنت حمود بن محمد آل جربي العلياني. 7

رنيم بنت محمد بن إبراهيم البشير. 8

روابي بنت علي بن أحمد العمري. 9

روان بنت طارق بن سليمان الربيش. 10

ريم بنت خالد بن عيد السعيد. 11

سارة بنت خلف بن سعود العايش الشمري. 12

شموخ بنت راشد علي الميموني المطيري. 13

شهد بنت عايض مصري آل خوير القحطاني. 14

ضحى بنت سليم بن محمد المورعي الحربي. 15

عبير بنت يوسف عبد هللا الحمدان. 16

في بنت عبدالرحمن بن عايض ال سيف. 17

لجين بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العباد. 18

لمياء بنت مجاهد عثمان بن محمد الصغير. 19

مريم بنت سعد ذياب الضباطي المطيرى. 20

مها بنت بدر بن ماجد بن ربيعان العتيبي. 21

وفاء بنت محمد بن أحمد ال عازب الشمراني. 22

معهدتعليم اللغة العربية للناطقات 
بغيرها

مريم بنت مهدي ميرآتو. 1
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كلية الصيدلة
آالء بنت خالد بن علي المحيا. 1

آالء بنت سعيد بن سعد الزهراني. 2

أحالم بنت حامد بن عيد الحربي. 3

أروى بنت تركي بن زابن الدغيلبي العتيبي. 4

أروى بنت محمد شنان الكرات الزهراني. 5

أشواق بنت معيض بن يحيى القحطاني. 6

أمجاد بنت عبدهللا بن نوار الوذناني. 7

أنفال بنت راشد علي الرزوق. 8

إيمان بنت ناصر مبارك المطيري. 9

أثير بنت فهد بن عبدهللا المحيسن. 10

أثير بنت عبدهللا محمد ال ثنيان. 11

أذكار بنت وادي بن جرمان العنزي. 12

أروى بنت فهد بن محمد المحارب. 13

الجوهرة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز أبابطين. 14

الجوهرة بنت خالد بن حسين بن روكان. 15

الجوهرة بنت محمد بن عبدهللا الماضي. 16

الدانة بنت فهد بن فهد العريفي. 17

العنود بنت أيمن بن علي الغفيلي. 18

أمجاد بنت عدالن بن غازي الشمراني. 19

أمل بنت إبراهيم محمد ابوعباة. 20

أمل بنت عبدالكريم بن سعد صالح. 21

أنفال بنت فهد بن إبراهيم المزيد. 22

أنهار بنت محمد عبدهللا اليوسف. 23

بتول بنت عبدهللا آل مسفر األسمري. 24

بدور بنت طالل بن بويدر العنزي. 25

بشائر بنت علي بن صالح العريض. 26

جمانة بنت محمد صالح ابالحسن. 27

حفصة بنت ناصر بن عبدهللا المعيلي. 28

حنان بنت محمد إبراهيم اللحيدان. 29

خلود بنت صالح علي الغيثار. 30

دانة بنت جمال بن محمود الحمد. 31

دانية بنت زاهد عبدالغفار امبون. 32

رؤى بنت خالد بن عبدالرحمن الحسون. 33

رزان بنت عبدهللا بن سعد الدوسري. 34

رغد بنت محمد صالح الخطابي. 35

رناء بنت محمد بن عبدهللا ال سليم. 36

رنا بنت سعود بن محمد ابو حربش. 37

رنيم بنت عبدهللا محمد الزير. 38

رهام بنت حمود بن عبدهللا الحنيني الحربي. 39

رهف بنت فواز بن عمير التمامي. 40

روابي بنت محمد بن مساعد الحربي. 41
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روان بنت سالم بن سعيد العصفور. 42

روان بنت علي آل حسين الغامدي. 43

روان بنت نايف بن جمعان القحطاني. 44

ريداء بنت محمد بن عبدهللا مسلط. 45

ريما بنت طالل حسن المريبض. 46

ريم بنت عبدالعزيز بن راشد الدايل. 47

ريم بنت عبدهللا بن صالح السيف. 48

ريم بنت محمد صالح الحجي. 49

ريم بنت يوسف بن محمد الصائغ. 50

ريم بنت صالح أحمد الغامدي. 51

ريناد بنت عبدهللا سليمان الفوزان. 52

ريهام بنت فهد بن ناصر الموح. 53

سارة بنت خالد بن صالح المهيدب. 54

سارة بنت سعد آل قانع القحطاني. 55

سارة بنت عبدهللا بن محمد التميمي. 56

سارة بنت محمد خالد الصالح. 57

سحر بنت بدر بن عبدالمحسن المهناء. 58

سمر بنت طالل محمد نوري. 59

شوق بنت حمد بن مسفر البجال. 60

شوق بنت عبدالرحمن بن إبراهيم العامر. 61

صبا بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن هويمل. 62

غزوى بنت خالد هليل المطيري. 63

فاطمة بنت صالح عبدهللا العمودي. 64

فاطمة بنت عبدالعزيز بن سعد الدويسان. 65

فاطمة بنت معيض ال مشبر الشهري. 66

لما بنت سعد بن محمد القميزي. 67

لمى بنت جاسم محمد الحسيني. 68

لمياء بنت فهد بن محمد بن شعيل. 69

لولوة بنت هيثم حمد الفارس. 70

لينة بنت عبد الرحيم بن محمد أبو عنزة. 71

لينة بنت مشاري عبدالرحمن النعيم. 72

مجد بنت عبدالرحمن بن عبدهللا السرحاني. 73

مرام بنت عائض بن مطلق الرفاعي الغامدي. 74

مرام بنت عادل عبدهللا الرحيمي. 75

مريم بنت أحمد محمد التركي المليفي. 76

مريم بنت حمد بن ناصر الحريشى. 77

مريم بنت محمد بن علي النجراني. 78

مزون بنت منصور بن حسن النفيسه. 79

مشاعل بنت محمد بن إبراهيم حكمي. 80

مشاعل بنت صالح سليمان القفاري. 81

مشاعل بنت محمد عبدالرحمن الحضيف. 82

مضاوي بنت فهد سعد الشنان. 83
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مالك بنت زياد بن عبدهللا الشمري. 84

مالك بنت محمد مسفر القحطاني. 85

منيرة بنت فيصل فهد شلهوب. 86

منيرة بنت عمر بن سعود العماني. 87

منيفة بنت عباس فراج  الشمري. 88

مها بنت حسن بن يحيى معافا. 89

مها بنت سامي بن علي عباس. 90

مها بنت عبدالكريم بن خشان العنزي. 91

مها بنت على بن عبدالرحمن الخليفه. 92

مها بنت نابت بن محمد السرحاني. 93

ميسون بنت محمد إبراهيم الرجيعي. 94

نبيلة بنت قاسم بن يزيد غزواني. 95

نجالء بنت غازي بن بسان المالكي. 96

نجود بنت راشد بن عيسى خنين. 97

نورة بنت إبراهيم محمد السحيباني. 98

نورة بنت عبدالعزيز علي أباالخيل. 99

نورة بنت عمر عبود باحليوه. 100

نورى بنت مرزوق حنيف الجياشي الحارثي. 101

نوف بنت إبراهيم عبدالعزيز الفريح. 102

نوف بنت عبدهللا غانم المجحد. 103

هبة بنت هيثم سعد الزهير. 104

هال بنت عبد العزيز بن علي الغريب. 105

هنوف بنت نايف فهد العنزي. 106

هياء بنت سعد بن عبدالعزيز بن هويشل. 107

هياء بنت فهد بن عبدالعزيز بن عمر. 108

هيفاء بنت ناصر بن علي بن مليح الشهري. 109

وئام بنت ناصر بن محمد العامر. 110

وصال بنت إبراهيم عبدهللا آل قعيضب. 111

وعد بنت خالد بن عبدالعزيز العياف. 112

وعد بنت مقبل الوهبي الحربي. 113

والء بنت زيد بن عمر بازيد. 114

يارا بنت عبدهللا بن شايح العنزي. 115

ياسمين بنت محمد حسنين. 116

كلية الصحة وعلوم التأهيل
آرام بنت علي غائب الزهراني. 1

آالء بنت محمد فهد الربيعة. 2

أثير بنت محماس مهيزع الدوسري. 3

أماني بنت سعد بن عبد الرحمن السالمي. 4

أماني بنت ضيف هللا ناصر العتيبي. 5

ابتهال بنت صالح خضر الشعيل الخيبري. 6

أروى بنت محمد بن سليم الغنامي. 7
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أريج بنت عبدهللا بن  محمد الدباغ. 8

البندري بنت عايض عبدهللا البيضاني الحربي. 9

الجوهرة بنت فيصل بن يوسف الغيالن. 10

الجوهرة بنت منصور بن محمد الفارس. 11

الجوهرة بنت حسين العتيق. 12

الريم بنت إبراهيم االحيدب. 13

العنود بنت ماجد بن عبدالعزيز الشبيلي. 14

العنود بنت عبدهللا العليان. 15

اللولو بنت ناصر فرحان الرباعي. 16

الهنوف بنت عبدالرحمن سليمان الجماز. 17

أماني بنت عبدالعزيز علي الغامدي. 18

أمجاد بنت محمد الشلوي. 19

أمجاد بنت مشاري المطيري. 20

أنفال بنت عبدالعزيز بن سويكت. 21

بشائر  بنت عبدالوهاب البشيري الزهراني. 22

بشاير بنت عبدالعزيز بن مساعد الطريق. 23

بشاير بنت مشنوف بن سحيل الرويلي. 24

بيان بنت محمد دخيله القايدي. 25

بيان بنت محمد عبدهللا الشهراني. 26

جنان بنت ناصر عبدهللا المكيرش. 27

جواهر بنت تركي صالح الفضلية. 28

حصة بنت فريح بن مضحي الحربي. 29

خلود بنت هالل عايض المطيري. 30

داليا بنت خالد عبدهللا البليهي. 31

دانة بنت صالح أباحسين. 32

ذكرى بنت خالد الحسيني. 33

راحيل بنت عبدهللا بن محمد روزي نيازي. 34

ربى بنت عبدالرحمن عبدهللا السبيعي. 35

ربى بنت محمد الدوسري. 36

ربى بنت ناصر عبدالكريم  اليحي. 37

رحاب بنت مترك عاتق الشيباني. 38

رزان بنت محمد نزار لباد. 39

رغد بنت إبراهيم بن عبدهللا القريشي. 40

رغد بنت عبدالرحمن السلطان. 41

رغد بنت عبدالعزيز علي الداوود. 42

رغد بنت عبدالعزيز ناصر الموح. 43

رنا إبراهيم الغامدي. 44

رهام بنت محمد الدوسري. 45

رهف بنت عبدالعزيز بن سعد بن سميح. 46

رهف بنت علي بن إبراهيم العياضي. 47

رهف بنت سهيل االلمعي. 48

رهف بنت عبدالرحمن الرشيد. 49
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روان بنت حسن بن عبدالرحمن البارقي. 50

روان بنت صالح بن عوض العمري. 51

روان بنت سويعد المطيري. 52

روان بنت عبدالعزيز الحقباني. 53

روان بنت محمد علي العمري. 54

ريما بنت إبراهيم بن عبدالرحمن الدريس. 55

ريما بنت خالد الحربي. 56

ريم بنت راشد بن سعد آل فراج. 57

ريم بنت عبدهللا األسمري. 58

ريناد بنت أيمن القرني. 59

ريناد بنت عبدالرحيم بشيتي الغامدي. 60

ريهام بنت سالم العمري. 61

ريوف بنت عبدهللا إبراهيم العجالن. 62

سارة بنت جالل الدين الرفاعي. 63

سارة بنت أحمد بن عبدالقادر بخاري. 64

سارة بنت حسين بن حسن العصيمي. 65

سارة بنت سليمان بن ركف الركف. 66

سارة بنت عبدهللا بن محمد الدلقان. 67

سارة بنت خالد عبدالرحمن القبالن. 68

سارة بنت عبدهللا الدخيل. 69

سارة بنت فهد محمد الغنيمي. 70

سجى بنت سعد بن عبدهللا الحماد. 71

سلمى بنت حسن نعمان المسعود. 72

سلمى بنت رجاء بن سالم الشمري. 73

سماح بنت خالد بن سالم الحامدي. 74

سمر بنت سعد الحربي. 75

سمر بنت عبدالرحمن المقبل. 76

سمر بنت علي حسن أبوالسعود. 77

سمية بنت عبد الرحمن الحازمي. 78

سهام بنت سعيد محمد المطيري. 79

شذى بنت سعود خلف الشمري. 80

شهد بنت حمود بن فليح الرويلي. 81

شهد بنت سعد بن محمد المهناء. 82

شهد بنت عوض بن ظافر القحطاني. 83

شهد بنت سعود راشد الرشود. 84

شوق بنت خالد الشميمري. 85

شوق بنت عبدالحميد صالح العواد. 86

شيخة بنت سعد عبدهللا الماضي. 87

عائشة بنت سند محمد القحطاني. 88

عائشة بنت سويلم رويعي البلوي. 89

عبير بنت خالد الحديثي. 90

عهد بنت محمد بن عبدهللا الدغيلبي العتيبي. 91
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غادة بنت خالد السلطان. 92

غادة بنت سعيد أحمد الحامد الزهراني. 93

فتون بنت أحمد المحسن. 94

فتون بنت عيد حمود العنزي. 95

فرح بنت محمد التركي. 96

في بنت ناصر بن فهد الهديان. 97

النا بنت فائز محروس. 98

لما بنت محمود نجيب عبدالكريم. 99

ليال بنت خالد حامد مكي. 100

ليان بنت عبدالمحسن بن سليمان المعيوف. 101

مرام بنت راضي بن ناصر السعيد. 102

مرام بنت سالم سعد أل عمار. 103

مزون بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعيدان. 104

منار بنت سعيد القحطاني. 105

منار بنت محمد عبدهللا المكيرش. 106

منال بنت خالد بن عبدالعزيز العسكر. 107

منيرة بنت خالد ناصر بن بديع. 108

منيرة بنت سعد أحمد العباد. 109

ميسم بنت مساعد مبروك الحجيلي. 110

ندى بنت عبدهللا بن عبدالرحمن بن عتيق. 111

ندى بنت علي آل مرعي. 112

نهى بنت سعد بن صالح العبدالرحيم. 113

نورة بنت أحمد الطريقي. 114

نورة بنت محمد بن سليمان النصبان. 115

نورة بنت محمد بن علي بن عون. 116

هتون بنت عبدهللا بن عثمان أباحسين. 117

هيا بنت عبدالرحمن العجالن. 118

هيام بنت عبدالعزيز عبدالرحمن المسبحي. 119

وجدان بنت مشعل بن هليل العتيبي. 120

وجدان بنت سعود ضيف هللا الطفيلي الزهراني. 121

وجد بنت محمد السريع. 122

وديان بنت محمد وهيبي الوهيبي. 123

وفاء بنت سعدي الغامدي. 124

يارا بنت ماجد بن محمد السالم. 125

يسر بنت أيمن بن محمد العقيل. 126

كلية العلوم
أثير بنت خالد بن حامد الرحيمي المطيري. 1

أروى بنت علي سعيد بابطين. 2

أماني بنت زاهي بن متعب القالدي الرشيدي. 3

أمجاد سعيد محمد إبراهيم ال موسى الدوسري. 4

أثير بنت حسين بن فايز ال ناجع القحطاني. 5
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أثير بنت ناصر بن راشد صعيقر. 6

أسماء بنت علي قيران العنزي. 7

أفنان بنت سعيد بن باني الرحماني البقمي. 8

البتول بنت صالح بن عبدالعزيز بن منيف. 9

العنود بنت عبدالرحمن بن مبارك بن منيع. 10

الهنوف بنت علي بن محمد بن دواس. 11

الهنوف بنت محمد بن عبدالرحمن المعمري. 12

امال بنت عبدهللا بن سعيد الخالدي العنزي. 13

أمل بنت خضران بن أحمد الحسني الزهراني. 14

أمل بنت عبدهللا بن حسين الشريف. 15

أمل بنت عبدهللا صقر الهجله المطيري. 16

آية بنت كفاح عبدالرحمن عبد الخالق. 17

بثينة بنت عبدالعزيز بن أحمد المنصور. 18

بدور بنت محمد بن زكريا الهوساوي. 19

بسمة بنت محمد بن حسن الخالدى المالكي. 20

بشاير بنت فهد بن عبدالرحمن الصياحي. 21

بشرى بنت سالم محمد حسين ال سالم. 22

بشرى بنت عبدهللا ال حميدان الغامدي. 23

جواهر بنت عبدهللا بن باتيس. 24

جواهر بنت محمد بن عبدالرحمن العتيبي. 25

جيالن بنت محمود طياوي. 26

حنان بنت حمدان محمد الحبابي القحطاني. 27

خديجة بنت علي بن مساعد آل مداوي القرني. 28

خلود بنت يوسف بن محمد عوالي. 29

دالل بنت مطلق عقيل البقمي. 30

دوله بنت ماهر عبد هللا باموسى. 31

رغد بنت سلطان بن سعيد العسيري. 32

رغد بنت عبدهللا بن سعد الدوسري. 33

رنا بنت مفرح بن فريح الشمالني العنزي. 34

رهف بنت محارب بن محمد العنزي. 35

روابي بنت محياء صلبي العصيمي العتيبي. 36

روابي بنت علي ناصر المطرودي. 37

روان بنت حاكم بن حمدان الحسني العنزي. 38

روان بنت حمزة بن محمد عبده الميسري. 39

روان بنت سعد بن عبدالعزيز الزهير. 40

روان بنت فرحان بن سالم المشيطي العنزي. 41

روان بنت محمد بن عواض الروقي. 42

ريم بنت أحمد بن محمد الحمد البسام. 43

ريم بنت صالح بن عبدهللا القباع. 44

ريم بنت عبدهللا بن محمد الدويغري. 45

ريم بنت هادي بكري حامظي. 46

سارة بنت سلمان بن عبدالعزيز السليمان. 47

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية



الخريجات للعام 1440/1439هـ

131

سارة بنت فهد بن عبدالعزيز المويهان. 48

سامية بنت ماجد بن الميزاني المطيري. 49

سامية بنت محمد بن سهو الروقي العتيبي. 50

سالفة بنت عبدهللا بن صالح الحسين. 51

سهيلة بنت مسعود بن قعيد العتيبي. 52

شهد بنت محمد بن عبدهللا بن زاحم الزاحم. 53

شهد بنت هادي بن ولي حكمي. 54

شهد بنت صالح أحمد ال جرب الشهري. 55

شهد بنت محمد عبدهللا العامري السبيعي. 56

صبا بنت خالد الحريري. 57

عبير بنت صالح بن سالم السليمي الحربي. 58

عزيزة بنت محمد بن بعيجان المخلفي الحربي. 59

عهد بنت عايد بن جزاع العنزي. 60

عهد بنت محمد بن غميض الدعجاني العتيبي. 61

عهد بنت ملحم مناحي ال مسعود. 62

غالية بنت فهد بن علي ال كزمان. 63

غدير  بنت عبدهللا بن عمر معدي. 64

فاتن بنت عبد هللا سمحان راشد السمحان. 65

فاتن بنت الفي بن فليج العلوي الحربي. 66

فاطمة بنت أحمد شائع ال هدية الشمراني. 67

في بنت فهد بن إبراهيم الزامل. 68

كيان بنت حسن محمد بن عبدهللا الزهراني. 69

لبنى بنت أحميد بن محمد الحميدي العقيلي. 70

لجين بنت عبدهللا حمزة السبكي. 71

لمى بنت أحمد بن محمد باهمام. 72

لمى بنت عبدهللا بن ناصر المعشوق. 73

لمياء بنت عبدالرزاق بن عبد العزيز الرجيبه. 74

مرام بنت سعيد محمد آل بن مهدي القرني. 75

مريم بنت شطيف بن جعبور. 76

مريم بنت مبارك بن بالخير بن عمرو بالعبيد. 77

مشاعل بنت محمد مفلح ال مهدي القحطاني. 78

مشاعل بنت مهدي ناصر ال قنفذ القحطاني. 79

مالك بنت خلف بن عوض  العنزي. 80

منار بنت عبدهللا بن السند. 81

منال بنت الفي مطر المطيري. 82

منى بنت بتال بن مسعود الحافي العتيبي. 83

منى بنت ماهر بن مبروك البلوشي. 84

مها بنت محمد علوش العاطفي القحطاني. 85

مها بنت ماطر سفر المطيري. 86

مياسم بنت عبدالمجيد حمزة العبدلي المالكي. 87

نجد بنت عبد المحسن متلع بن هزاع السليح. 88

نجود بنت صالح بن عبدهللا المقبل. 89
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نجود بنت فيصل بن فيحان العتيبي. 90

نجوى بنت حمود بن محمد المطيري. 91

ندى بنت إبراهيم بن عبدالرحمن النصار. 92

نوال بنت سلمان بن جبران مشنوي. 93

نورة بنت إبراهيم بن عبدالرحمن العوده. 94

نورة بنت منصور بن مشبب دويرم. 95

نورة بنت نايف بن سفر المرشدي العتيبي. 96

نورة بنت محمد الشهراني. 97

نورة بنت منصور آل سرحان القحطاني. 98

نوف بنت بشير غنام الغضوري العنزي. 99

هديل بنت سريان بن حمدان الهذيلي البقمي. 100

هند بنت خالد بن عبدالرحمن الدبيكل. 101

هياء بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن العاصم. 102

هيا بنت صالح بن ناصر الطعيس. 103

هيا بنت منصور بن محمد الضويلع. 104

هيفاء بنت علي بن ضيف هللا شاهر الحارثي. 105

هيفاء بنت وازع سالم النطعان القحطاني. 106

وجدان بنت عواد بن جزاع الحسيني الشمري. 107

وجدان بنت محمد زياد آل سعييد الخثعمي. 108

وعد بنت محمد بن فهد التويجري. 109

وعد بنت عبدهللا سالم الحويطي. 110

والء بنت عوض بن سالم الحربي. 111

يسرى بنت عبدالكريم الدبسه الزهراني. 112

كلية اآلداب
آسية بنت حسن سرانجاني. 1

أسماء باغوامما عبدالرشيد. 2

أونايا سال إسماعيل. 3

ابتهال بنت رايف العمري. 4

أروى بنت محمد بن جمعة. 5

إيمان بنت هادي بن علي مصعود. 6

باي بينج بينج. 7

تسميرة عاجل جندا. 8

تهاني بنت الفي العتيبي. 9

حور بنت منصور بن عبدهللا المنصور. 10

خولة بنت يونس وهاب. 11

دادو درامي درامي. 12

دعاء بنت عبدالرحمن العبدالكريم. 13

رحاب بنت محمد الحميص التميمي. 14

رحيلة أماندير عودين. 15

رقية  جالو. 16

روابي بنت علي بن سالم البالل. 17

ريم بنت عبداللطيف حسن الكناني الزهراني. 18
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ريم بنت عبدهللا محمد الجريسي. 19

سارة بنت شالح عبيد البيشي. 20

سارة بنت مبارك بن عبدهللا غميضه. 21

سارة بنت سعيد القرني. 22

سارة بنت عبدهللا الحسون. 23

سارة بنت محمد سعيد ال عسكر العمري. 24

سلمى بنت مسلم كابوغتان ميمبالواغ. 25

سليمة  صو. 26

سمية بنت فرحات مصطفى صاوتكين. 27

سودة باغل حاج علي. 28

سيتي آسية كميد مانجوتاراء. 29

شبريسا  ميتاج. 30

شروق بنت خالد بن القريشي السبيعي. 31

شهد بنت سالم نافع العنزي. 32

شيرين ناميرة نايرة حاج نير. 33

صميمة مغايونج مكاداتو. 34

عائشة أبو بكر كمال. 35

عبير بنت عبدهللا المنصور. 36

عواطف بنت معوض صالح المخلفي الحربي. 37

فاطمة بنت شريف عبد الحليم. 38

فاطمة بنت عبدالعزيز بن صالح اللحيدان. 39

لطيفة بنت عبدالرحمن ال طالب. 40

لنا بنت سالم الشيباني. 41

مثمرة بنت أنس سمين. 42

مرام بنت محمد بن عبدهللا بن عقيل. 43

مريم بنت علي الرشيد. 44

ممد بنتا باه. 45

منال بنت ذيب عبد هللا الشهراني. 46

منيرة بنت ماجد صالح ال مطلق الدوسري. 47

موانعيد خميس مبندي. 48

نداء بنت محمد سعيد ال خثعم القحطاني. 49

ندى بنت سلطان بن صالح العبيسي. 50

ندى بنت مسعود القحطاني. 51

نوال بنت محمد عبدهللا السنان. 52

نورعين ألنتوا خيرالدين. 53

نورة بنت عبدالرحمن العروان. 54

نورة بنت فهد المرشود. 55

كلية علوم الحاسب والمعلومات
أثير بنت عبدالرحمن بن سعد آل زعير. 1

أسماء بنت عوض بن محمد آل هادي. 2

أمل بنت محمد بن حماد الرويضي الرشيدي. 3
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أمل بنت مسفر بن رزق هللا الزحامي. 4

إيناس بنت صالح بن محمد بن علي بطيش. 5

ابتهاج بنت محمد بن عيسى الحماد. 6

أثير بنت محمد بن عبدهللا دماس الزهراني. 7

اسراء بنت أحمد بن عوضه القرشي الزهراني. 8

آالء بنت ماجد بن عبد العزيز الشارخ. 9

الجازي بنت عبدهللا محمد المحلفي السهلي. 10

الجوهرة بنت خالد بن صالح الكويليت. 11

العنود بنت خالد محمد الحمالي القحطاني. 12

العنود بنت سعد بن عيد القحطاني. 13

العنود بنت فهد بن عبدالكريم البكر. 14

الهنوف بنت محمد بن عبدهللا المزيعل. 15

امال بنت سعيد بن محمد الظاهري. 16

أمجاد بنت مفرح  آل سعران القحطاني. 17

أمل بنت طارق بن عبدالصمد الرشيد. 18

أمل بنت عقيل بن جبر المطيري. 19

أمل بنت عوض بن صالح المطيري. 20

أميرة بنت منصور بن فرحان  العنزي. 21

آية بنت عبدالعزيز بن زيد البواردي. 22

بتول بنت صقر بن أحمد الحازمي. 23

بتول بنت عبدهللا بن محمد الوهيبي. 24

بتول  بنت عبدالرحمن ال التركي القحطاني. 25

بدور بنت ماجد بن علي القحطاني. 26

تذكار بنت محمد بن أحمد العيسى. 27

تماضر بنت سعد بن سليمان البدنه. 28

تهاني بنت عايد بن سحل العنزي. 29

تهاني بنت عبدهللا بن إبراهيم العلوش. 30

تهاني بنت فريح بن سند الشمري. 31

جميلة بنت مسعود طعيمس المطيري. 32

جوهرة بنت صالح عبدربه المصعبي. 33

جوهره بنت محمد بن حمد الجبير. 34

حنان بنت محمد بن علي العاصمي. 35

درة بنت خالد بن عبيد الصويغ. 36

دينه بنت غريب السوسي. 37

رحاب بنت إبراهيم بن يحيى عطيف. 38

رغد بنت سعد بن صالح العقيل. 39

رغد بنت معيض بن يحي ال غريب القحطاني. 40

رغد بنت نايف بن عبدهللا الجميلي الحربي. 41

رهف بنت صالح بن مبارك الشهراني. 42

روان بنت خالد بن سالم البيضاني الزهراني. 43

روان بنت عبدهللا بن حمود ال عايض الحارثي. 44

ريما بنت خالد بن يحي اليحى. 45

ريما بنت صالح بن محمد الهدياني. 46
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ريما بنت عبدهللا بن حسن ال نويهض. 47

ريم بنت إبراهيم بن عبدهللا الصغير. 48

ريم بنت حسن بن فهد ال غوينم. 49

ريم بنت عبد المجيد بن العاصي الهذال. 50

سارة بنت عبيد بن عبدهللا العجيري. 51

سارة بنت عجالن بن يوسف العجالن. 52

سارة بنت نايف بن محمد بن جساس. 53

سارة بنت عبدالرحمن الدعجاني العتيبي. 54

سارة بنت نادر الملخ. 55

سجى بنت محمد بن حمد الصفيان. 56

سدين بنت موسى بن إبراهيم بن محياء. 57

سلمى بنت عبدالهادي بن محمد القحطاني. 58

سما بنت عبدالرحمن بن محمد الجلعود. 59

سمر بنت عربي بن غازي عبدالرزاق. 60

شذى بنت إبراهيم بن محمد الموسى. 61

شعاع بنت مرشد بن راوى الفدعاني العنزي. 62

شماء سعود إبراهيم النزهه. 63

شهد بنت سليمان بن سعد التركي. 64

شهد بنت محمد بن صالح النجيدي. 65

شوق بنت مساعد بن عبدالعزيز بن سلمه. 66

صبا بنت إبراهيم بن فالح السكران. 67

عهد بنت الفي بن عون هللا المطيري. 68

غادة بنت محمد بن جريبيع الصقري. 69

غيداء بنت عبدهللا بن إبراهيم ال طالب. 70

غيداء بنت فهد بن جالي الرحيمي المطيري. 71

فاطمة بنت محمد بن ملفي المالكي. 72

فاطمة بنت خالد بن خميس الدوسرى. 73

فتون بنت عائض بن ثواب الحربي. 74

فلوة بنت محمد بن حسن الحماص البلوي. 75

فهدة بنت عبد العزيز بن محمد المتيعب. 76

فوز بنت راشد بن محمد بن خضير. 77

في بنت تركي بن علي بن محمد بن مشعان. 78

في بنت خالد بن عبدهللا البداح. 79

قمر بنت عبدالسالم الحاج حسين. 80

لبنى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السليمي. 81

لمى بنت عايد بن حمود المطيري. 82

لمى بنت فهد بن زأمل بن عكرش. 83

لمى بنت فهد بن عبدالعزيز اليوسف. 84

لمى بنت محمد بن سعد الفهد. 85

لمياء بنت إبراهيم بن محمد الحمادي. 86

لولوة بنت عبدهللا بن صالح الخليفي. 87

ماجدة بنت ضامن بن زعل السبيعي العنزي. 88

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية



الخريجات للعام 1440/1439هـ

136

مرام بنت خالد بن عبدالعزيز الماضي. 89

مرام بنت عبدهللا بن صالح العسكر. 90

مريم بنت عبدالجواد عواد الفرا. 91

مشاعل بنت هزاع بن ماجد ابن قرمله. 92

منال بنت عبدالكريم بن عقيل المطيري. 93

منال بنت غانم بن مشاري المشاري. 94

منال بنت عقيل بن جبر المطيري. 95

منى مفرح سليمان ال معافاء الشهري. 96

مهاء بنت صالح بن الشاطري المطيري. 97

مها بنت جميل بن منصور العتيقي. 98

مها بنت فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد. 99

مها بنت ناصر بن إبراهيم العريني. 100

مها بنت حسن إبراهيم الخنفري القحطاني. 101

مي بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الربيعي. 102

ميثاء بنت محسن بن صالح بالعبيد. 103

نجد بنت تركي بن علي بن مشعان. 104

نجود بنت ناصر بن عبيد بن إبراهيم العتيبي. 105

نوال بنت عطش بن هليل الشيباني العتيبي. 106

نورا بنت عبدهللا بن إبراهيم بن عياف. 107

نورة بنت سلمان بن محمد الدوسري. 108

نورة بنت ناصر بن محمد العتيق. 109

نورة بنت إسماعيل بن عبدالكريم بن خليفه. 110

نورة بنت إبراهيم بن سليمان العلي. 111

نورة بنت خالد بن محمد الجميعه. 112

نورة بنت عبدالعزيز بن إبراهيم القضيبي. 113

نورة بنت عبدهللا بن غالب المقاطي. 114

نورة بنت عبدهللا بن محمد بن جرجير. 115

نوف بنت عيد بن السناني الجهني. 116

نوف بنت ماجد بن عبدهللا الهباد. 117

نوف بنت مطلق بن عبيد النفيعي العتيبي. 118

هاجر بنت محمد بن علي عسلوف. 119

هدى بنت سعود بن مهجع العنزي. 120

هدى بنت ناصر بن عبدالغني بن أحمد حجازي. 121

هدى بنت دليم عبدالعزيز آل حميد الدوسري. 122

هديل بنت عبدهللا بن محمد المطيري. 123

هال بنت لوالس سعود مرضي المفضلي الشمري. 124

هيا بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الفواز. 125

هيفاء بنت محمد بن أحمد ولد علي العنزي. 126

هيلة بنت عبدهللا بن محمد البليهي. 127

وجدان بنت علي عبدهللا بني حسن الزهراني. 128

وجدان بنت مانع علي آل الشقي القحطاني. 129

وسمية بنت عبدهللا عبيد آل وتيد الدوسري. 130
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وصايف بنت بندر بن هندي السميري العتيبي. 131

وعد بنت ناشر بن شداد العصيمي العتيبي. 132

وفاء بنت عليان بن فهد الالفي. 133

وفاء بنت عامر عبدهللا المزروع. 134

يارا بنت عبدالعزيز بن ناصر الشيبان. 135

ياسمين بنت معيض بن سالم الشهري. 136

كلية التربية
أثير بنت عامر بن أحمد ال شغيب الشهري. 1

أحالم بنت فريح بن مرزن المطيري. 2

أروى بنت إبراهيم بن علي الناصر. 3

أروى بنت حمد بن عبد هللا الشنيفي. 4

أسماء بنت سعيد بن عيضة المالكي. 5

أفنان بنت سعيد العصيمي العتيبي. 6

أمجاد بنت خالد بن هادي الدغفلي البقمي. 7

أمل بنت سعد إبراهيم ال حسين الشهري. 8

أمل بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الصالح. 9

أمل بنت مشاري بن يحي ال عامر العمري. 10

أميرة بنت حمد بن عبدهللا النهدي. 11

إبتسام بنت سعود بن سيف  السهلي. 12

إبتسام بنت محمد بن إبراهيم التميمي. 13

أبرار بنت ضيف هللا مسفر الهجله المطيري. 14

أثير بنت صالح بن سعيد العدواني الزهراني. 15

أثير بنت فيصل بن بخيت المطيري. 16

أثير بنت ناصر بن علي الجريبه. 17

أثير بنت ناصر سعود المهيدب. 18

أحالم بنت فالح سعيد ال نمشان الشهراني. 19

أروى بنت عبدهللا بن غانم الغانم. 20

أروى بنت محمد بن عبدهللا العصيمي. 21

أروى بنت محمد بن عقيل حكمي. 22

أريج بنت حسن بن محمد العمري. 23

أريج بنت عيد بن طليحان الشالحي المطيري. 24

أسماء بنت عواد سليم المطيري. 25

أسماء بنت ناجي محمد هزازي. 26

أسيل بنت سعيد بن أحمد الغامدي. 27

أشواق بنت خليفة سالم الدوسري. 28

اضواى بنت محمد بن مبروك المساعد. 29

أفراح بنت مدله بن مفتن الضباطي المطيري. 30

أفراح بنت حمد علي الشخبوط. 31

أفنان بنت حمد بن ناصر السعدي. 32

أفنان بنت صالح محمد الميزاني المطيري. 33

أفنان بنت محمد بن عبدالمحسن المويس. 34

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية



الخريجات للعام 1440/1439هـ

138

آالء بنت محمد حمود الشهراني. 35

األميرة آالء بنت فهد سعد سعود آل سعود. 36

البندري بنت صياح بن جبر المرواني الجهني. 37

البندري بنت عبدهللا بن فايز الرياحي البقمي. 38

الجوهرة بنت بداح ال عليان القحطاني. 39

الجوهرة بنت عبدهللا بن عمر باخطيب. 40

الجوهرة بنت ناصر سعود شخيتل القبانيه. 41

الجوهرة بنت ناصر عبداللـه الجبور السبيعي. 42

ألطاف مشعل نايف المطرفي العنزي. 43

العنود بنت إبراهيم بن عبدهللا الوايلي. 44

العنود بنت حسن بن علي عماري. 45

العنود بنت خالد بن عبدالرحمن المهناء. 46

العنود بنت خالد بن علي العمرو. 47

العنود بنت سعيد بن علي القحطاني. 48

العنود بنت صالح بن نمشان القرني. 49

العنود بنت محمد بن عبدالرحمن الحسين. 50

العنود بنت عبدهللا العصيمي العتيبي. 51

العنود بنت فهد السبيعي العنزي. 52

العنود بنت محمد عبد هللا أبو سرهد. 53

الهنوف بنت سعد بن حامد الحازمي. 54

الهنوف بنت عبدالعزيز بن محمد الربيق. 55

الهنوف بنت متعب بن بتران العتيبي. 56

الهنوف بنت محمد بن علي الحمادي. 57

الهنوف بنت سلطان العتيبي. 58

الهنوف بنت عبدالمجيد سليمان التويم. 59

أمجاد بنت سعيد بن محمد األحمري. 60

أمجاد بنت صالح بن عبدهللا الخليفه. 61

أمجاد بنت عبدالرحمن بن محمد الدحيم. 62

أمجاد بنت فهد بن عبدهللا الراشد. 63

أمل بنت الحميدي كنعان البصيص المطيري. 64

أمل بنت زكريا بن يحيى عاتي. 65

أمل بنت محمد بن سعد الدوسري. 66

أمل بنت جمعان محمود الزهراني. 67

أميرة بنت سعيد بن فواز القرشي المالكي. 68

أميرة بنت وسمي بن خالد العوني المطيري. 69

أنوار بنت سعد بن طارق الرشود. 70

أنوار بنت عيد بن عمار الهجله المطيري. 71

إيمان بنت فهد بن محمد الشرمى الهاجرى. 72

إيمان بنت محمد بن عوض العنزي. 73

بثينة بنت عبدهللا بن إبراهيم المرزوق. 74

بدور بنت حمدان بن صالح ال مناع القرني. 75

بسمة بنت سليمان بن سميحان العنزي. 76
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بشاير بنت سالم بن سمير الشطير الحربي. 77

بشاير بنت مناحي بن جعفر القحطاني. 78

بشاير بنت فاروق صالح ال جلهم النجراني. 79

بيان بنت سعد بن إبراهيم المرشود. 80

بيداء بنت عبدهللا بن محمد العصيمي. 81

تغريد بنت صالح سعيد آل مانع القحطاني. 82

تهاني بنت سعيد عبدهللا ال قنفذ القحطاني. 83

تهاني بنت فهد بن حزام المطيرى. 84

جميلة بنت طارق بن مبروك البركي. 85

جواهر بنت عايض عتيق الجعفري العنزي. 86

جوزاء بنت مرزوق سعود العضياني العتيبي. 87

حصة بنت سالم بن جهيم العنزي. 88

حصة بنت سليمان بن صالح أبا الخيل. 89

حصة بنت سعيدان الصميلي السبيعي. 90

حليمة عبدالخالق علي آل تمام الشمراني. 91

حمدة بنت علي عبدهللا العنزي. 92

حميدة بنت سعد مسفر عبدالرزاق الزهراني. 93

حنان بنت حمد بن عبدهللا سيف. 94

حنان بنت سالم بن شحاذ العنزي. 95

خلود بنت خالد بن علي مطهري. 96

خلود بنت علي بن عبدالرحمن الشهري. 97

خلود بنت وليد بن عثمان السليمان. 98

دانية بنت طالل بن عبدالعزيز الدعالن. 99

دانية بنت مبارك ناصر آل تميم القحطاني. 100

دالل بنت أحمد بن جمعان الزهرانى. 101

دالل بنت عبدهللا بن محمد المنصور. 102

دالل بنت محمد بن سفر العتيبي. 103

دالل بنت عقيل بن إبراهيم العقيل. 104

دليل بنت مطلق مناحي بن هريس. 105

دنى بنت عبدالمجيد بن محمد عمر السنيدي. 106

ديما بنت سعود بن عبدهللا المحمود. 107

رحاب بنت ضيف هللا سالم المخلفي الحربي. 108

رزان بنت صالح بن علي الغامدي. 109

رزان بنت عزيز بن عبدهللا العتيبي. 110

رزان بنت محمد بن أحمد باريان. 111

رغد بنت بندر بن محمد الشبيب. 112

رغد بنت سعيد بن عبدهللا ال قبيل األحمري. 113

رغد بنت صالح بن سعود التويجري. 114

رغد بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السدحان. 115

رغد بنت علي بن عبدهللا الجبير. 116

رغد بنت محمد بن حمدان الشيباني العتيبي. 117

رغد بنت منصور أحمد ال بن علي القحطاني. 118
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رغد بنت عبدهللا العضيله المطيري. 119

رنا بنت جبران بن فايز القحطاني. 120

رنا بنت عبدهللا بن عايض آل مضحي. 121

رنيم بنت خالد بن عبدالرحمن الدعجاني. 122

رنيم بنت صالح بن سليمان النغيمشي. 123

رنيم بنت محمد بن ناجي الحقباني. 124

رنيم بنت يوسف بن إبراهيم الدغيثر. 125

رهام بنت غيثان بن غرمان صالح العمري. 126

رهف بنت دحام بن بدر الهذال. 127

رهف بنت سعيد حسين آل الدوه القحطاني. 128

رهف بنت علي بن محمد ال رافع الزهراني. 129

رهف بنت محمد بن عبدهللا الغامدي. 130

رهف بنت مسفر بن نقا الدهاس. 131

رهف بنت عبدهللا ال حسين الشهري. 132

روابي بنت سعود بن محمد العقيلي. 133

روان بنت حسن حسن آل قحيشي البارزي. 134

روان بنت خالد بن زأمل اللعبون. 135

روان بنت خالد بن عبدالرحمن الفوزان. 136

روان بنت عبدالعزيز بن محمد المسيعد. 137

روان بنت عبدهللا بن محمد العريفي. 138

روان بنت عثمان بن عبدالكريم المطرودي. 139

روان بنت محمد بن عبدالرحمن الفيصل. 140

روان بنت ذعار عيد العتيبي. 141

روان بنت عبدالعزيز هزاع العنزي. 142

روان بنت فريد محمد السعدون. 143

روند بنت شليويح بن قزعان  العتيبي. 144

ريفان بنت علي سعيد ال معيض األحمري. 145

ريما بنت سعيد بن عبدهللا القحطاني. 146

ريم بنت خالد بن راشد القحطاني. 147

ريم بنت سعد بن مشبب السبيعي. 148

ريم بنت صالح بن دخيل العنزي. 149

ريم بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الغمالس. 150

ريم بنت فهد بن محمد السويدي. 151

ريم بنت ماجد بن محمد العاصمي القحطاني. 152

ريم بنت مداوي بن سعيد ال عادي القحطاني. 153

ريم بنت سعيد آل عصمان القحطاني. 154

ريم بنت محمد سعود الدوسري. 155

ريناد بنت سعيد ابن محمد البابورالغامدي. 156

ريهام بنت مرعيد محمد المحمدي الحربي. 157

زينة بنت محمد حسين باطل. 158

سارة بنت سعيد حسين القحطاني. 159

سارة بنت غيدان آل طلحام القحطاني. 160
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سارة بنت إبراهيم بن حمد بن دهيش. 161

سارة بنت إبراهيم بن عبدالرحمن ال سليمان. 162

سارة بنت ثواب بن محمد الميزاني المطيري. 163

سارة بنت حسن بن ظاهر آل خثيم الشهري. 164

سارة بنت سعد عبدهللا  الحقباني الدوسري. 165

سارة بنت عبدالرحمن بن محمد المتعب. 166

سارة بنت عبدهللا بن زيد آل معدي. 167

سارة بنت محمد بن عجب الغييثي الدوسري. 168

سارة بنت محمد بن عطيه الدهيسي المالكي. 169

سارة بنت محمد بن علي القيسي العسيري. 170

سارة بنت سالم مسعود الحربي. 171

سامية بنت مقرن بن حمود المغيري العتيبي. 172

سامية بنت وصيل العايظات الرشيدي. 173

سحر بنت صالح بن يحيى القحطاني. 174

سديم بنت سعود أل حسين الشريف. 175

سديم بنت عبدهللا سرحان الرحماني البقمي. 176

سلمى بنت سعد البسامي القحطاني. 177

سمر بنت أحمد بن عبدالعزيز الغمالس. 178

سمر بنت عبيد بن سالم الميموني المطيري. 179

سميرة بنت حسن بن مبجر حامدي. 180

سمية بنت صبحان بن أحمد الفيفي. 181

شادن بنت حسين بن سلطان الحسين. 182

شذا بنت عبدهللا فواز البيشي. 183

شذى بنت عبدهللا بن مقبول الغامدي. 184

شروق بنت مبارك عبيد العصيمي العتيبي. 185

شريفة بنت متعب بن عبيد أبو قرنين. 186

شريفة بنت حمود بن عبدهللا الدواي. 187

شعاع بنت صالح دبيان المطيري. 188

شهد بنت بندر بن متعب الزغيبي. 189

شهد بنت دخيل بن غالي الوبيري الشمري. 190

شهد بنت سعد بن عويد الوثيري العنزي. 191

شهد بنت ظافر محمد آل مرزوق القحطاني. 192

شهد بنت عبدهللا بن راشد العصيل. 193

شهد بنت عيد بن سيف السكران التميمي. 194

شهد بنت محمد عبدهللا العصيمي العتيبي. 195

شوق بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الجوهر. 196

شوق بنت عبدهللا بن محمد الضعيان. 197

شيخة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي. 198

صالحة بنت محمد بن ملفي المالكي. 199

صالحه بنت علي بن عساف القباني. 200

صفاء بنت خالد بن عثمان العمودي. 201

عبير بنت عواد بن شريده  الشمري. 202
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علياء بنت براهيم بن راشد جهيم. 203

علياء بنت عبدهللا علي ال سعد القحطاني. 204

عهد بنت علي بن شبيب المقاطي. 205

عهود بنت فايز بن علي آل عيسى القرني. 206

عهود بنت محماس بن نائف الحارثي. 207

عواطف بنت محمد محياء القحطاني. 208

عيشة بنت بدر بن سلطان باهبري. 209

غادة بنت صالح بن أحمد العبيد هللا. 210

غادة بنت عبدهللا ابن محمد ال فالح البشري. 211

غادة بنت فرحان بن عويد المشيطي العنزي. 212

غادة بنت منصور سعود السبيعي. 213

غالية بنت راشد بن مسعد الرياحي البقمي. 214

غالية بنت علي بن عيسي العبيدي المالكي. 215

غالية بنت مناجاء بن صالح الخوار العتيبي. 216

غدي بنت صالح بن محمد الشبل. 217

غدير بنت محمد بن بكر بن سليمان. 218

غزيل بنت معال معيض اللويحق المطيري. 219

غيداء بنت خالد بن سليمان العبود. 220

فاتن بنت ناصر بن ذياب العوني المطيري. 221

فاطمة بنت أحمد بن محمد حدادي. 222

فاطمة بنت سالم أحمد آل غصاب القرني. 223

فاطمة بنت علي بن سليم اليعيش. 224

فتون بنت سراج عمر كتبي. 225

فدوى بنت محمد بن عبدهللا الحمدان. 226

فرجه بنت إبراهيم بن فايز الدوسري. 227

فوزية بنت محمد بن رداد النفيعي العتيبي. 228

قوت بنت محمد بن مبارك المرزوق. 229

لطيفة بنت عبدهللا بن زيد الدريس. 230

لطيفة بنت محمد بن شهيل القعود. 231

لطيفة بنت محمد بن عبدهللا الحمدان. 232

لما بنت مديهش بن محمد المديهش. 233

لمياء بنت زيد بن هادي السبيعي. 234

لمياء بنت فهد بن عواض الحربي. 235

لمياء بنت فواز بن مضحي الدلبحي. 236

لمياء بنت صالح هادي البشري. 237

لولوة بنت عبدالعزيز بن دغيثر الدغيثر. 238

لولوة بنت عبدهللا علي البليهد. 239

ليان بنت منيف بن نائف  البدراني الحربي. 240

لينا بنت أحمد بن حسين الحسين. 241

لينة بنت حسن بن حمد الهليل. 242

لينة بنت ناصر بن عبدهللا العمار. 243

مرام بنت سمران بن مسفر العصيمي. 244
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مرام بنت عبدهللا بن محمد الشهري. 245

مرام بنت فهد بن سعد العبدلي المالكي. 246

مرام بنت محمد بن العفين المطيري. 247

مرام بنت سليم سلمان المظيبري. 248

مروة بنت عبد العزيز صالح العبد الكريم. 249

مروة بنت سند بن حمد السند. 250

مريم بنت صالح ابن رشيدان الرشيدان. 251

مريم بنت عبدهللا محمد السالمي الحربي. 252

مزنة بنت صالح بن عبدالعزيز الصييفي. 253

مشاعل بنت عمر بن مساعد الزهراني. 254

مشاعل بنت غازي بن عبدهللا النفيعي. 255

مشاعل بنت مبارك ال حنايا القحطاني. 256

مالك بنت خالد بن غرم هللا دوس الزهراني. 257

مالك بنت راشد بن ناصر الحبشان. 258

مالك بنت محمد بن سعيد الغامدي. 259

مالك بنت سلطان التنيبيك العتيبي. 260

مالك بنت ضيف هللا القميش المطيري. 261

منار بنت مقبل بن حمود محمد السعدوني. 262

منال بنت يحيى بن محمد ال حضرم. 263

مناهل بنت عبدهللا بن ناصر الفاضلي الحارثي. 264

منيرة بنت إبراهيم بن علي القباع. 265

منيرة بنت حمد بن راشد السنيدي. 266

منيرة بنت عبدالعزيز بن حمد المبارك. 267

منيرة بنت عبدالعزيز بن عبدالعزيز الزير. 268

منيرة بنت عبيد بن راجح المشعبي السبيعي. 269

منيرة بنت ناصر بن إبراهيم بن عبيدان. 270

منيرة بنت سلطان فارس الفصام الدوسري. 271

منيرة بنت صويلح صالح السلمي. 272

منيرة بنت مسفر شليل العبدلي الشيباني. 273

مها بنت زيد بن علي الراجحي. 274

مها بنت صالح بن حسن العمري. 275

مها بنت منير بن دغيم العصيمي العتيبي. 276

مها بنت يوسف بن سليمان الخليفة. 277

مها بنت خلف سعنان العنزي. 278

مها بنت عبدهللا شهيل القعود. 279

مي بنت عايض بن حمود القحطاني. 280

ميعاد بنت طامي حنش آل ثابت الشمراني. 281

ميعاد بنت سعيد علي العمري. 282

نادين بنت سعد بن ناصر بن براهيم الناصر. 283

نجاح بنت حسين بن عزيز الشهري. 284

نجد بنت خالد بن علي السبيعي العنزي. 285

نجالء بنت حمد بن راشد القريني. 286
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نجالء بنت منصور علي الخشرمي الشهري. 287

نجالء بنت ناصر بن محمد البرقي. 288

نجود بنت محمد مناحي الخنفري القحطاني. 289

ندى بنت سعود بن عويض العيباني. 290

ندى بنت عبدهللا ال مقطف القحطاني. 291

نوال بنت ظافر بن فاضل العمري. 292

نوال بنت مسفر عبدهللا الملحي السبيعي. 293

نورا بنت محمد بن عبدالرحمن مراد. 294

نور بنت مساعد عبدالرحمن الذويب العتيبي. 295

نورة بنت عبدالعزيز بن محمد السليمي. 296

نورة بنت فيحان بن عايد  الشمري. 297

نورة بنت إبراهيم بن أحمد العمر. 298

نورة بنت سعد بن محمد آل خثالن. 299

نورة بنت سفران بن علي آل مثيب الشمراني. 300

نورة بنت عايض بن مسفر االكلبي. 301

نورة بنت عبد هللا بن سعد دلبوح. 302

نورة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز المطيويع. 303

نورة  بنت مفلح بن مناحي القحطاني. 304

نورة بنت ناصر بن محمد القحطاني. 305

نورة بنت وحيد بن عبدهللا السلوم. 306

نورة بنت حمود غليم القحطاني. 307

نورة بنت سلطان فارس الفصام الدوسري. 308

نورة بنت هالل هالل الشيباني العتيبي. 309

نوف بنت إبراهيم بن سعد العرفج. 310

نوف بنت جمال بن إبراهيم المديفر. 311

نوف بنت سعيد بن سعود الشيباني العتيبي. 312

نوف بنت عبدهللا بن سويلم السويلم. 313

نوف بنت فهاد بن فهد القصيري الحربي. 314

نوف بنت فهيد بن مياح االشجعي العنزي. 315

نوف بنت محمد بن دويغر المحلفي السهلي. 316

نوف بنت محمد بن عروان الشيباني. 317

نوف بنت مقبل بن سداح الدهمشي. 318

نوف بنت نايف بن علي المحلفي السهلي. 319

نوف بنت مناحي دريميح المقاطي العتيبي. 320

هدى بنت متعب بن دغيم المطيري. 321

هدى بنت مسلط كمهان الجهمي السبيعي. 322

هديل بنت عبدالعزيز بن ناصر الراشد. 323

هال بنت عبدالرحمن بن حمود الموسى. 324

هناء بنت أحمد بن عبدهللا الرمادي عسيري. 325

هناء بنت عبدالعزيز بن سعد الغامدي. 326

هنوف بنت عبدهللا بن محمد بامحيمود. 327

هياء بنت خالد بن عبدهللا المسعد. 328
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هياء بنت خالد بن عبدهللا دخيل. 329

هياء بنت هاجد سعد المحمدي السبيعي. 330

هيفاء بنت عبداللطيف بن ناصر المناع. 331

وجدان بنت حسن بن محمد الدوسري. 332

وجدان بنت محمد بن يحيى مسرحي3 333

وجدان بنت محمد علي ال خضران العلياني3 334

وداد بنت خالد بن مهل مرجلي العنزي. 335

وديان عبدالرحمن ملهي المخلفي الحربي. 336

وسمية بنت محمد ال روق القحطاني. 337

وضحى بنت محمد حمود الشهراني. 338

وعد بنت خالد بن ناصر بن طلحه. 339

وعد بنت سعيد بن بني علي الشهراني. 340

وفاء بنت أحمد بن ناصر الشدوخي. 341

وفاء بنت عايض بن دايس العاطف. 342

وفاء بنت مبارك عامر الحراجين الدوسري. 343

يارا بنت فهد بن محمد اللصى الثبيتي. 344

كلية التصاميم والفنون
أجياد بنت محمد بن فهد آل حفيظ الدوسري. 1

أريج بنت ظافر بن علي الشهري. 2

ابتهال بنت رجا بن غازي العتيبي. 3

أبرار بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن جريد. 4

أثير بنت عبدالرحمن بن سعد العنقري. 5

أضواء بنت عبدهللا على آل مذي القحطاني. 6

الخزامى بنت عبدالعزيز عبدالرحمن اليابس. 7

العنود بنت عبدالعزيز بن عبدهللا ابوعباه. 8

أمجاد بنت عوض بن عويض المحنا المطيري. 9

أمجاد بنت مطلق بن محيل الهجله المطيري. 10

أنغام بنت علي بن مسفر ال معمر اليامي. 11

بدور بنت عبدالرحيم بن محمد العمودي. 12

بسمة بنت سالم بن محمد العطاس. 13

بشاير بنت بشير بن رمضان العنزي. 14

بيان بنت فايز بن علي المشهوري الشهري. 15

تولين بنت محمد ناصر المؤيد العظم. 16

جواهر بنت عبدالكريم بن عدامه القعيد. 17

حصة بنت سعد بن محمد الدحيم. 18

رؤى بنت مسلط بن أحمد التويم. 19

ربى بنت خالد بن محمد باعباد. 20

ربى بنت محمد عبد هللا الشامخ. 21

رجوى بنت علي حزبان القرني. 22

رزان بنت أحمد بن علي عسيري. 23

رزان بنت أحمد بن سعود الغامدي. 24
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رغد بنت خالد بن حمد التويجري. 25

رغد بنت عثمان بن الجريد. 26

رنا بنت أحمد بن حسين حجازي. 27

رنيم بنت حسن بن علي أبوساق. 28

رهف بنت زايد بن محمد ال حميد الدوسري. 29

رهف بنت محمد بن عبدهللا العتيق. 30

روان بنت عبدهللا بن علي المرواني. 31

ريما بنت عثمان بن ناصر المحرج. 32

زينب بنت علي حسن المبارك. 33

سارة بنت غنام بن عبدالرحمن الغنام. 34

سارة بنت محمد بن سهو العتيبي. 35

سارة بنت محمد بن علي الطفيل. 36

سهى بنت عبد المحسن الفاضل الغامدي. 37

سوسن بنت حسين عايش عايش. 38

شروق بنت أحمد بن عوض المالكي. 39

شروق بنت محمد بن إبراهيم الخنيزان. 40

شهد بنت سعود بن سعد المقرن. 41

شهد بنت توفيق دخيل الدخيل. 42

عالية بنت غسان محمد القشقري. 43

عبير بنت خالد بن عبدالرحمن المعيذر. 44

علياء بنت متعب بن عبدهللا ال درعان. 45

عهود بنت فهد صالح أباالخيل. 46

عواطف بنت ماجد عبدالمجيد المالكي. 47

غادة بنت مزعل بن ماطر الميزاني المطيري. 48

غادة بنت أحمد بن عبدالعزيز العبيد. 49

غادة بنت عبدهللا بن محمد الناصر. 50

غاية بنت هيازع بن محمد البارقي. 51

غيداء بنت صالح بن محمد الخليفه. 52

فاطمة بنت أحمد بن عمر محمد باقازي. 53

فاطمة بنت صالح بن زيد المسلم. 54

فداء بنت فهد بن عبدالعزيز المعمري. 55

لمى بنت لؤي بن حسن حمدهللا. 56

لولوة بنت فهد بن سليمان بن عكيل. 57

مريم بنت رداد بن معيصم  السفياني. 58

مشاعل بنت حسن بن خالد الحسن. 59

منيرة بنت عايض بن جريس العتيبي. 60

منيرة بنت خالد بن عبدالعزيز آل عتيق. 61

مها بنت عبدهللا بن محمد الدخيل. 62

مها بنت محمد بن عبدهللا مثيب. 63

ندى بنت سعد بن ظافر ال دعبش الشهري. 64

نوال بنت أمجد مصطفى جمجوم. 65

نوف بنت سعد بن محمد عبدهللا المزيد. 66
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نوف بنت ناصر بن إبراهيم العريني. 67

نوف بنت خالد محمد حشر. 68

هيا بنت عبدهللا بن عبدالرحمن عقيل. 69

هيلة بنت سعود آل غانم. 70

ورود بنت مطير بن سعيد الرويحلي الشمري. 71

وعد بنت عبدهللا عبد الرحمن آل صليفح. 72

كلية اإلدارة واألعمال
أثير بنت خالد بن عبدهللا الجمعه. 1

أثير بنت سيف سلطان ابن ضاوي الشلوي. 2

أثير بنت عبدهللا بن سعد الكناني الشهري. 3

أثير بنت خالد الغامدي. 4

أحالم بنت جضعان بن بداي الحربي. 5

أحالم بنت عواض بن دخيل هللا الشلوي. 6

أروى بنت إبراهيم بن محمد المهيني. 7

أروى بنت يحي بن غطاس زيلع. 8

أسماء بنت نويحي خضران السهلى الحربي. 9

أشجان بنت محمد بن سليم المطيري. 10

أشواق بنت إبراهيم بن محمد القميزي. 11

أصالة بنت مشعل حمود الرشدان العنزي. 12

أفراح بنت عامر سعيد الجعيدي المري. 13

أفنان بنت وليد بن محمد الصوينع. 14

أمل بنت محمد بن أحمد الشهري. 15

أمل بنت عبدهللا آل صمان القحطاني. 16

إسراء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السالمي. 17

إيمان بنت عايد بن مسلم  العنزي. 18

إبتسام بنت متروك ونيس الجلعود الشمري. 19

ابتهال بنت طه بن عبدهللا الوصيبعي. 20

ابتهال بنت محمد بن سيف الشهراني. 21

ابتهال بنت عمر عبدهللا باداوود. 22

أثير بنت ظافر بن علي آل مصبح العمري. 23

أثير بنت عبدهللا بن عبدالرحمن المجاهد. 24

أحالم بنت ناصر سلمان العضيله المطيري. 25

أحالم بنت نواف عيد العمري الحربي. 26

أروى بنت أحمد بن حسن ال طالع األسمري. 27

أروى بنت سعيد بن علي منقاش. 28

أروى بنت سليمان بن صالح المحيسن. 29

أروى بنت عبدالمحسن بن صالح السيف. 30

أريج بنت صقر بن مخلد الشدادي الحارثي. 31

أريج بنت فهد ابن عبدالعزيز الجربوع. 32

أريج بنت عجب محمد الدوسري. 33

أسماء بنت حمود مرزوق العصيمي العتيبي. 34
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أسماء بنت سالم بن فواز الوزيلع النفيعي. 35

أسماء بنت سعيد ال جحيش القحطاني. 36

أسماء بنت محمد عبدهللا المحلفي السهلي. 37

آسيا بنت عجاب بن عايض  العتيبي. 38

أشواق بنت تراحيب بجاد السبيعي. 39

أشواق بنت عبدهللا العضياني الحارثي. 40

أصالة بنت يحي بن حسن الرازحي. 41

اعزاز بنت سليمان بن إبراهيم الصيقل. 42

أفنان بنت هاني بن ناصر الصائغ. 43

أفنان بنت صالح معيوض العضياني الحارثي. 44

أفنان بنت محمد حسن كأملي. 45

آالء بنت عبدهللا بن علي البشري القحطاني. 46

آالء بنت فهد بن حسن الجريسي. 47

البتول بنت عطية بن إدريس الحسيني. 48

البتول بنت يوسف بن محمد العميريني. 49

البندري بنت غنام سالم  الفداغي الشمري. 50

البندري بنت مبارك بن راشد السبيعي. 51

البندري بنت حزام المقاطي العتيبى. 52

البندري بنت فراج محمد المشعبي السبيعي. 53

البندري بنت فيصل الوطبان الدويش. 54

الجازي بنت مرزوق بن صالح الوهبي الحربي. 55

الجوهرة بنت سلطان بن صالح مالفخ. 56

الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الدحيم. 57

الجوهرة بنت عبدهللا بن صالح الفاضل. 58

الجوهرة بنت ناصر بن عبدالكريم السعيدان. 59

العنود بنت خالد بن حمد الجاسر. 60

العنود بنت خالد بن محمد رشيد. 61

العنود  بنت راشد بن سعد الغريب. 62

العنود بنت زياد بن عبدهللا الهبيره الشمري. 63

العنود بنت سعود بن راشد بن دوخي. 64

العنود بنت عبدالرحمن بن صالح آل الشيخ. 65

العنود بنت محمد بن مامون بيبرس. 66

العنود بنت صالح سالم الميزاني المطيري. 67

المها بنت سلطان بن عبدهللا المعيذر. 68

المها بنت فهد بن سعد الغانم. 69

الهنوف بنت خالد بن أحمد الجبير. 70

الهنوف بنت سالم بن صالح العنزي. 71

الهنوف بنت طالل بن بنيدر الطريسي الحربي. 72

الهنوف بنت عبدهللا بن ناصر العوهلي. 73

الهنوف بنت محمد بن عبدهللا الزهيري. 74

الهنوف بنت عبدالهادي الشكري الدوسري. 75

أماني بنت عبدهللا بن سالم فازع. 76
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أماني بنت مبارك بن عبدهللا العبدالهادي. 77

امتنان بنت عبدالعزيز بن حمود الشثري. 78

أمجاد بنت حسن بن حسن الفتحي العمري. 79

أمجاد بنت نايف بن حسن العصيمي. 80

أمل بنت سعد بن خلف الدوسري. 81

أمل بنت علي بن عقدان ال حميد الغامدي. 82

أمل بنت نجر ذعار عايض أبوخشيم الدلبحي. 83

أميرة بنت سعد بن هادي الطريسي الحربي. 84

أميرة بنت عايد بن ضيف  هللا الدلبحي. 85

أميرة بنت فيصل بن سعد بن جدوع. 86

انتصار بنت خالد بن سليمان الشالش. 87

بدرية بنت علي بن أحمد حيدر. 88

بدرية بنت محمد بن غائب الشدادي الحارثي. 89

بشائر بنت أحمد بن عبدهللا السليم. 90

بشاير بنت صالح بن ساعد اليحيوي الحارثي. 91

بشاير بنت فهد بن سليمان العيسى. 92

بشرى بنت إبراهيم بن عبدهللا الناصر. 93

بشرى بنت سعود عبدالمحسن بن عبدان. 94

بشرى بنت محمد بن عثمان المزروع. 95

بنان بنت تركي بن عمر الطاسان. 96

بيان بنت تركي بن سليمان الراشد. 97

بيان بنت عبدالرحمن بن عبداللـه العريني. 98

تغريد بنت عبدهللا عزيز القعياني المطيري. 99

تهاني بنت جازي بن شارع الفقيه السبيعي. 100

تهاني بنت حمود بن عايد السبيعي العنزي. 101

تهاني بنت محمد بن أحمد خرمي. 102

تهاني بنت محمد بن عبدالمجيد العياضي. 103

تهاني بنت نافع بن بيان السليمي الحربي. 104

تهاني فيحان مسفر حسن الخنفري القحطاني. 105

جميلة بنت سفر بن مسلم البقمي. 106

جميلة بنت عبدالهادي بن صالح السعود. 107

جواهر بنت عبدالرحمن بن عمران العمران. 108

جواهر بنت محمد بن سعود بن زيد. 109

جود بنت عبدالرحمن بن سعد الظاهري. 110

حسنا بنت مبارك ابن محمد ال حارث اليامي. 111

حسنا بنت معجب معدي الحويقل العتيبي. 112

حصة بنت ناصر بن ناصر الهزاع. 113

حصة بنت سعد بن عبدهللا المصبح. 114

حصة بنت سعود بن ناصر التمامي. 115

حصة بنت رياض محمد الجريد. 116

حنان بنت أحمد بن محمد بتاتي. 117

حنان بنت سعد بن غزاي العقيلي المطيري. 118

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية



الخريجات للعام 1440/1439هـ

150

حنان بنت سعيد بن علي العمر. 119

حياة بنت سعد بن ناصر الفريدي الحربى. 120

خديجة بنت عبدهللا الصانع الغامدي. 121

خلود بنت خالد بن عبدالرحمن الحميدي. 122

خلود بنت عبدالخالق بن محمد زكري. 123

خولة بنت عبدالمحسن بن عبدهللا األحمد. 124

دارين بنت عبدالعزيز بن عياد الكلبي الجهني. 125

دانة بنت عبدالرحمن بن علي الزير. 126

دانة بنت ناصر بن عبدهللا العثمان. 127

دعاء بنت عبدالمحسن بن محمد العتيبي. 128

دالل بنت فيصل بن سعود الشيباني العتيبي. 129

دالل بنت سويلم قبيل آل زيدان القحطاني. 130

ديمة بنت راشد بن ناصر العودان. 131

راما بنت سالم سعد آل هبوبان الدوسري. 132

رانيا بنت نافع بن سعود الصالحي الحربي. 133

رباب بنت هادي فيحان ال سعد القحطاني. 134

ربى بنت أحمد بن مقبول الحارثي. 135

رحاب بنت فهد بن محمد العصيمي. 136

رزان بنت اكرم بن محمود عصفور. 137

رزان بنت سعود بن عبدالعزيز اليحيى. 138

رزان بنت سعيد يحي ال  خالص القحطاني. 139

رزان بنت علي بن سليمان الشبرمي. 140

رزان بنت منصور بن عبدالعزيز الخريجي. 141

رزان بنت خالد صالح عناني. 142

رغد بنت حسين عويض بن كدمان الشهراني. 143

رغد بنت سعود بن سعد المقرن. 144

رغد بنت سعود بن عبدالعزيز ال رشود. 145

رغد بنت سليمان بن عبدالعزيز العبود. 146

رغد بنت عبدهللا بن عبدالرحمن السنان. 147

رغد بنت مثعي بن ضيف هللا الغربي العتيبي. 148

رغد بنت محمد بن سعد محمد الرويضان. 149

رغد بنت محمد بن صبيح العنزي. 150

رغد بنت نايف بن عايض المطيري. 151

رغد بنت صالح سالم العنزي. 152

رنا بنت عبدالعزيز بن صالح الحواس. 153

رنا بنت عمر بن حمد الزغيبي. 154

رنا بنت محمد بن سليمان السكيت. 155

رند بنت حمود بن محمد الدعجاني العتيبي. 156

رهان بنت عبدالعزيز بن محمد الرشيد. 157

رهف بنت خالد بن حمود آل زياد الزهراني. 158

رهف بنت سعود بن عواد األحمدي. 159

رهف بنت صالح بن عبدهللا المطرودي. 160
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رهف بنت علي بن أحمد حلوي. 161

رهف بنت علي بن حامد العامري البيشي. 162

رهف بنت عمر بن عبدهللا النفيعي. 163

رهف بنت قاعد بن صنيتان الشيباني العتيبي. 164

رهف بنت محمد بن حمدان النفيعي العتيبي. 165

رهف بنت فهد محمد بن هديب. 166

رهف بنت محمد غياث صالح الحموي. 167

روابي بنت خلف بن مقحم المطيري. 168

روابي بنت عبدهللا بن راشد الشعيفان. 169

روابي بنت علي بن حبيني الديحاني المطيري. 170

روابي بنت عمر بن عبدهللا البراك. 171

روابي بنت عايض العصيمي العتيبي. 172

روابي بنت محمد آل دعالن القحطاني. 173

روان بنت إبراهيم بن عبده آل جليل. 174

روان بنت إبراهيم محمد ال خثعم القحطاني. 175

روان بنت أحمد بن محمد البهالل. 176

روان بنت بشير بن مرعيد العواجي العنزي. 177

روان بنت حمد بن إبراهيم القاسم. 178

روان بنت حمد بن عبد العزيز الشميمري. 179

روان بنت حمد بن هذال آل هالل. 180

روان بنت ردن بن عقيالن الشعيفاني الحربي. 181

روان بنت سعيد بن يسلم الصيعري. 182

روان بنت صالح بن عبدالرحمن السالمة. 183

روان بنت طلق بن عبدهللا الروقي العتيبي. 184

روان بنت عبيدهللا بن سالم  الطلحي. 185

روان بنت فهد بن سعد السيف. 186

روان بنت محمد بن تركى المغيري العتيبي. 187

روان بنت محمد بن سعد حريس. 188

روان بنت مرعي عبدهللا آل سلطان العمري. 189

ريانه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الرميح. 190

ريما بنت إبراهيم بن عبدالعزيز الخراشي. 191

ريما بنت إبراهيم بن عبدهللا الوهيبي. 192

ريما بنت عبدالرحمن بن محمد العيسى. 193

ريما بنت عبدالعزيز على بن مبارك المبارك. 194

ريما بنت فهد بن عبدالعزيز الجارهللا. 195

ريم بنت تركي بن صنهات الديري. 196

ريم بنت تركي بن مناور الشيباني العتيبي. 197

ريم بنت حاتم بن صالح بن عامر. 198

ريم بنت حماد بن رفاده العنزي. 199

ريم بنت خالد بن سعود الصعنوني. 200

ريم بنت سعد بن خلف آل عرفج. 201

ريم بنت عبدالعزيز بن صالح الشويعر. 202
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ريم بنت عبدهللا بن سليمان السماعيل. 203

ريم بنت محمد بن فهد ال رشيد اليامي. 204

ريم بنت وليد بن بشير المنصور. 205

ريم بنت عبدالمحسن إبراهيم المسيحل. 206

ريم بنت علي إبراهيم المسلم التميمي. 207

ريناد بنت عبدهللا بن أحمد العثيمين. 208

ريهام بنت جهز بن منور المطيري. 209

ريهام بنت حسين بن حامد العمري الحربي. 210

ريهام عبدالعزيز إبراهيم عبدهللا العمران. 211

ريوف بنت عبدهللا بن حمد الواصل. 212

ريوف بنت ناصر بن جريس الجريس. 213

زيمه بنت حميد بن حمد الظويفري المطيري. 214

سارا بنت طالل بن صالح الحربي. 215

سارة بنت عبدهللا بن حمد العقيلي. 216

سارة بنت ناصر بن سند محمد الدوسري. 217

سارة بنت يوسف بن يعقوب الجريد. 218

سارة بنت صالح علي ال إسماعيل. 219

سارة بنت عبدهللا جعفر الفليس القحطاني. 220

سارة بنت أحمد بن سلوم الفضل. 221

سارة بنت جدوع بن هليل الفدعاني العنزى. 222

سارة بنت خلف بن عيسى الحمادي العتيبي. 223

سارة بنت سامي بن حمزة بن ادريس. 224

سارة بنت سعد بن عبدالعزيز اليمني. 225

سارة بنت صالح بن حمد العمران. 226

سارة بنت عبداالله بن إبراهيم الطشالن. 227

سارة بنت عبدالرحمن بن أحمد حامظي. 228

سارة بنت عبدالرحمن بن صالح الشنيبر. 229

سارة بنت عبدالعزيز بن محمد المشاري. 230

سارة بنت عبدهللا بن محمد الدوهان. 231

سارة بنت غنام بن عبدالرحمن القبيلي. 232

سارة بنت فهد بن عبدالرحمن بن دحام. 233

سارة بنت محمد بن سعد الشنيفي. 234

سارة بنت مسفر فرج ال بو سباع الدوسري. 235

سارة بنت منصور بن سليمان الشقير. 236

سارة بنت سحيم فالح المكحيلي السبيعي. 237

سارة فهد عبد العزيز العجاجي. 238

سارة بنت محسن نهار المكيحلي السبيعي. 239

سجا بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن البرغش. 240

سحر بنت سعيد سعيد النهاري القحطاني. 241

سحر بنت فهد بن ناصر العصيمي العتيبي. 242

سمر بنت خالد بن عبدهللا المجلي. 243

سمر بنت محمد كساب الصميلي السبيعي. 244
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سهام بنت سليمان بن مرجي الحربي. 245

شجون بنت سالم بن علي ال غنيه الشهري. 246

شذاء بنت بدر بن محمد المسند. 247

شذا بنت ركيان بن عيد الطلوحي العنزي. 248

شذا بنت محمد سالم باشراحيل. 249

شذى بنت عبدهللا عطالله السبيعي العنزي. 250

شروق بنت جهمان حميد الشهري. 251

شروق بنت محمد محمد أبو مرزوق. 252

شموخ بنت عبدالرحمن بن محمد بن ختله. 253

شهد بنت أحمد بن عمر العبداللطيف. 254

شهد بنت جبران سعد آل فردان القحطاني. 255

شهد بنت خالد بن عبدهللا النويصر. 256

شهد بنت راشد بن محمد بن جاسر. 257

شهد بنت سعد بن صالح العيد. 258

شهد بنت سعيد بن صالح العمري. 259

شهد بنت سليمان بن عبدالرحمن السويلم. 260

شهد بنت صنهات بن فيحان هاجد الحلفي. 261

شهد بنت ظافر بن خلوفه العميري. 262

شهد بنت عبدالعزيز بن محمد ابوعباة. 263

شهد بنت عبدهللا عشميق خليفه عشميق. 264

شهد بنت عماد بن عيسى العومي. 265

شهد بنت فالح بن سليمان الفالح. 266

شهد بنت فراج  بن ناصر الحمد. 267

شهد بنت عبدالرحمن صالح السليم. 268

شهرة بنت صالح محمد اليامي. 269

شوق بنت خالد بن سعد النجار. 270

شوق بنت صالح بن سويلم السويلم. 271

شوق بنت عبدهللا بن محمد العرياني. 272

شوق بنت فهد بن صالح الخضير. 273

شوق بنت محمد بن صالح البليهد. 274

شوق بنت خالد عبد الرحمن السريع. 275

شوق بنت مبارك االسلمي الشمري. 276

شيخة بنت أحمد مزيد المزيد. 277

شيخة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن موينع. 278

شيخة بنت عبدهللا بن علي الشيحان. 279

صفية بنت سعود بن ناصر السبر. 280

ضي بنت عبدهللا بن سعد بن عبيد. 281

طرفة بنت عبدهللا بن مسلم مسلم. 282

طيبة بنت فوزي بن عبدالرحمن الدعيجي. 283

عائشة بنت أحمد عبداللطيف النعيم. 284

عائشة بنت عطيه بن أحمد ال علي الغامدي. 285

عائشة بنت عيسى كيفيش الندى. 286
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عايشة بنت عياده سهل العبده الشمري. 287

عبير بنت سعد بن محمد ال حسين. 288

عبير بنت سند بن قبالن الشعيلي الحربي. 289

عبير بنت عبدالرزاق بن شفق الرشيد. 290

عبير بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المعمر. 291

عبير بنت عبدهللا بن سعيد القحطاني. 292

عبير بنت محمد بن ناصر العامر. 293

عجايب بنت جضعان بداي الحربي. 294

عريب بنت خالد بن ناصر الفائز. 295

علياء بنت علي بن سليمان بن حمد الجديعي. 296

علياء بنت محمد بن تركي ال مسفر العلياني. 297

عهد بنت سعد بن محمد بن شعالن. 298

عهود بنت عبدهللا بن حمد الصقيه. 299

عهود بنت عطيه بن موسى الكناني الزهراني. 300

عهود بنت هجرس بن راشد الهجرس. 301

غادة بنت فيصل مفلح العتيبي. 302

غادة بنت سعد بن جاسر الدوسري. 303

غادة بنت عبدالعزيز بن سليمان النوفل. 304

غادة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشهري. 305

غالية بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الحماد. 306

غدي بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السحيم. 307

غدير بنت صالح بن عبدالمحسن القرزعي. 308

غدير بنت عامر بن عيسى العومي. 309

غدير بنت عبدالرحمن بن سليمان الفراج. 310

غال بنت عبدهللا بن سليمان العثمان. 311

غيداء بنت عبدهللا إبراهيم بن محمد العريج. 312

غيداء بنت محمد زويد القريشي السبيعي. 313

فاتن بنت جمعان صالح البن علي الغامدي. 314

فاتن بنت راضي بن جريذي العنزي. 315

فاطمة بنت علي بن أدم الصومالي. 316

فاطمة بنت عمر سعيد بادحدح. 317

فاطمة بنت علي بن عبدالعزيز الحديثي. 318

فاطمة بنت صالح سعد الشدادي الحارثي. 319

فتون بنت تركي بن حمود  العنزي. 320

فتون بنت سعيد بن سعد ال ملحم األحمري. 321

فتون بنت سليمان بن عبدهللا الجنوبي. 322

فتون بنت ماجد بن نوار الجياشي الحارثي. 323

فرح بنت عبدهللا يوسف الكويليت. 324

فهدة بنت محمد بن فهد بن شلهوب. 325

فهدة بنت منيف بن سعد الرسام الحمالي. 326

فوزية بنت عبدهللا بن عيسى سودي حدادي. 327

في بنت دخيل بن سعد العواد. 328
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في بنت منصور بن حامد القاسمي الصوفي. 329

في بنت نايف بن عبدالعزيز التركي. 330

كوثر بنت طراد مطرود السنجاري الشمري. 331

لجين بنت حمد بن عبدهللا بن خضير. 332

لجين بنت صالح بن عبد الرحمن الشاللي3 333

لجين بنت عبدالمجيد بن عبدهللا  الجماز. 334

لجين بنت عدنان بن عبدهللا بكر. 335

لجين بنت محمد بن حسن خليل. 336

لطيفة بنت فيصل بن صالح العرف. 337

لطيفة بنت مقعد فيصل النفيعي العتيبي. 338

لما بنت عبدهللا بن محمد السلطان. 339

لمى بنت عبد العزيز بن سعد الحسيني. 340

لمى بنت عبدالعزيز بن محمد الضويحي. 341

لمى بنت عبدهللا بن محمد الراشد. 342

لمياء بنت صالح بن مصلح الشمراني. 343

لمياء بنت عبدالرحمن بن علي الصبيح. 344

لمياء بنت عبدالكريم بن إبراهيم العبيداء. 345

لمياء بنت عمر بن إبراهيم السليم. 346

لمياء بنت عيسى بن حمد العيسى. 347

ماجدة بنت سعد بن محمد الرومي. 348

مجد بنت محمد بن سعد الحصين. 349

مرام بنت عبدالرحمن بن جارهللا الحارثي. 350

مرام بنت عبدهللا بن عبده قادري. 351

مرام بنت فايز عبدهللا المشابك الشهري. 352

مرام بنت محمد بن حمد عاتي. 353

مرام بنت محمد بن عبدهللا الضمدي. 354

مريم بنت حمود بن عبدهللا السويلم. 355

مريم بنت راشد بن علي بن ناصر بن عبالن. 356

مريم بنت هادي بن عبدهللا حدادي. 357

مريم بنت نشأت عبد الحفيظ محروس. 358

مزايا بنت محمد بن عبدالمحسن العويد. 359

مشاعل بنت عبدهللا بن محمد الحياني. 360

مشاعل بنت محمد بن مرزوق المقاطي. 361

مشاعل بنت ناصر بن حمد الزومان. 362

مشاعل بنت نديب بن حادي الرشيدي. 363

مشاعل بنت هباس بن مشلش  العتيبي. 364

مشاعل بنت هابس عسم المطيري. 365

مالك بنت مبارك بن سالم العرجاني. 366

مالك بنت محمد بن زيد بن وبران. 367

مالك بنت محمد بن فراج الحسني العنزي. 368

مالك بنت مساعد بن عبيد النفيعي. 369

منال بنت حمود بن عبدهللا الزيادي العتيبي. 370
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منال بنت سعد بن صدعان العوني المطيري. 371

منال بنت ضيف هللا حجي السبيعي العنزي. 372

منال بنت عائض بن علي آل مريع القرني. 373

منال بنت عبدهللا بن عبدالعزيز البريدي. 374

منال بنت عبدالمجيد عبدالرحمن الغماس. 375

منال بنت منصور بن محمد الدريبي. 376

منى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السحيم. 377

منى بنت ناصر بن عاتق الجش المطيري. 378

منيرة بنت بدر بن محمد الخليف. 379

منيرة بنت عبدالرحمن بن علي المذن. 380

منيرة بنت عبدهللا بن عبدالرحمن بن دهمش. 381

منيرة بنت فهاد بن مبارك العرجاني. 382

منيرة بنت محمد المقباس الدوسري. 383

مها بنت عبداإلله بن محمد العريفي. 384

مها بنت عبدهللا بن محمد الحسين. 385

مها بنت علي بن غزاي المخلفي. 386

مها بنت علي بن يحي بن علي الزهراني. 387

مها بنت فهد بن عبدهللا السنتلي. 388

مها بنت محمد بن سليمان المشيقح. 389

مها بنت مساعد بن صالح المديميغ. 390

مها بنت ممدوح بن عارف  العنزي. 391

مها بنت ناصر بن حسن الجريسي. 392

مها بنت هادي عبدهللا ال ردعان الدوسري. 393

موضى بنت سليمان منير العمري الحربي. 394

موضي بنت غالي بن عايد ولدعلي العنزي. 395

موضي بنت مساعد بن عبدالعزيز بن سلمه. 396

موضي بنت عائض مهدي آل سعد القحطاني. 397

مي بنت علي بن فليح البشري الحربي. 398

مي بنت مسعد بن مارق المخلفي الحربي. 399

ميساء بنت عايد مشحن البلعاسي العنزي. 400

ميعاد بنت مساعد وخاظر النفيعي العتيبي. 401

ميعاد بنت عبدالرحمن عائض الكعبي العمري. 402

ميعاد بنت ناصر عبدالعزيز الطحيح الحازمي. 403

نادية بنت مساعد بن سايرالسليمي الحربي. 404

نجاح بنت محمد بن عزيز الوليدي الشهري. 405

نجالء بنت إبراهيم بن فهد العيد. 406

نجود بنت بدر بن محمد العوفي الحربي. 407

نجود بنت سعدون بن فهد السعيد. 408

نجود بنت عبدالرحمن بن إبراهيم المقبل. 409

نجود بنت علي بن سلطان العمرو. 410

نجود بنت وليد بن سلطان التركي. 411

ندى بنت إبراهيم بن يحيى الكبسي. 412
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ندى بنت عبدالرحمن بن علي الفارس. 413

ندى بنت عبدهللا بن إبراهيم الريس. 414

ندى بنت عبده بن علي عكور. 415

ندى بنت محمد بن عوض الرحيمي المطيري. 416

نسرين بنت عبدهللا عبدالرحمن الدوسري. 417

نمشه بنت عبدهللا بن خميس العتر. 418

نهله بنت خالد بن علي اليحيا. 419

نهى بنت صالح بن عضيب الشمالني العنزي. 420

نوال بنت ضيف هللا نايف العضيله المطيرى. 421

نورا بنت فؤاد بن عبدهللا بن رميح. 422

نورا بنت محمد بن عبدالرحمن العليان. 423

نورا بنت مساعد عبد هللا السدحان. 424

نور بنت ربيع بن معال الشريف. 425

نور بنت عمر بن أحمد باهمام. 426

نورة بنت عايض بن عبدهللا البقمي. 427

نورة بنت عبداللطيف بن إبراهيم الشقراوي. 428

نورة بنت عبدهللا بن علي  الزوير. 429

نورة بنت عبدهللا بن ناصر بن يعيش. 430

نورة بنت إبراهيم بن عبدهللا القضيبي. 431

نورة بنت بدر بن أحمد الحميد. 432

نورة بنت براك بن سلطان بن براك. 433

نورة بنت خالد بن عبدهللا أبوحيمد. 434

نورة بنت خالد بن عبدالمحسن السلوم. 435

نورة بنت خلف بن سعد النومسي. 436

نورة بنت درهوم بن عايض الشدادي الحارثي. 437

نورة بنت سعد بن عبدالرحمن السيف. 438

نورة بنت سعدون لزام األسلمي الشمري. 439

نورة بنت عبدالرحمن بن سليمان العريني. 440

نورة بنت عبدالعزيز بن صالح المقيرن. 441

نورة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العيسى. 442

نورة بنت عبدالعزيز بن محمد البواردي. 443

نورة بنت عدنان بن محمد السهلى. 444

نورة بنت ماطر بن محمد االسلمي الشمري. 445

نورة بنت محمد إبراهيم بن سليمان العريفي. 446

نورة بنت محمد بن عبدالعزيز الرويس. 447

نورة بنت محمد بن عثمان الخراشي. 448

نورة بنت مرعي بن صالح القرني. 449

نورة بنت مفلح بن محمد آل عادي. 450

نورة بنت منير بن فهد المخلفي الحربي. 451

نورة بنت ناصر بن محمد العازمي. 452

نورة بنت نزال غضيان السويدي الشمري. 453

نورة بنت خريزان سعود ال ناهض الدوسري. 454
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نورة بنت ذعار عيد الحزيمي العتيبي. 455

نوف بنت تركي بن عبدهللا الخنفري القحطاني. 456

نوف بنت عبدالعزيز بن محمد الشبانات. 457

نوف بنت عبدهللا بن فهد بن دحام. 458

نوف بنت فهيد بن حسن الحافي العتيبي. 459

نوف بنت متعب بن خلف الروقي. 460

نوف بنت محمد بن أحمد آل بشير الغامدي. 461

نوف بنت محمد بن أحمد الجريوي. 462

نوف بنت موسى بن محمد جحشورفقيهي. 463

نوف بنت يحيى بن سارح مجممي. 464

نوف بنت محمد فالح المطيري. 465

نوير بنت سعيد بن مقعد الفهري القحطاني. 466

هاجر بنت سليم خويشان الشالحي المطيري. 467

هبه بنت ناصر بن سعد المقبل. 468

هتون بنت يوسف بن إبراهيم المحيميد. 469

هديل بنت إبراهيم بن حمد بن شويع. 470

هديل بنت سعود بن راضي الدعدي. 471

هديل بنت سلطان بن بجران ال صلبوخ. 472

هديل بنت سليمان بن محمد الفاضل. 473

هديل بنت عبدالرحمن بن ناصر الرسيني. 474

هديل بنت ناصر بن سعد الناصر. 475

هال بنت عبدالمحسن بن محمد القصير. 476

هناء بنت محمد بن سعدون السيف. 477

هنادي بنت خالد بن سعيد المدرع. 478

هند بنت حمود بن محمد الشهري. 479

هند بنت ظيف هللا بن براهيم اليوسف. 480

هند بنت عامر بن هاشم القحطاني. 481

هند بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحميد. 482

هند بنت علي بن صالح الخليل. 483

هند بنت فهد بن مبارك القحطاني. 484

هند بنت محمد بن عوده العوده. 485

هنوف بنت أحمد بن عبدالرزاق الجميل. 486

هنوف بنت عبدالرحمن عبدالمحسن السيف. 487

هياء بنت مبارك ماجد ال شريده الدوسري. 488

هياء بنت ناصر بن دخيل الجفان. 489

هياء بنت مسفر عبدهللا آل سعد القحطاني. 490

هيفاء بنت حمد بن عبدالعزيز التركي. 491

هيلة بنت عبدهللا بن حمد الخنيفر. 492

وجدان بنت مطر الشاطري المطيري. 493

ود بنت عمر أحمد القثمي. 494

يارا بنت خالد بن محسن الحازمي. 495

ياسمين بنت يعقوب بن يوسف الخليفه. 496
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كلية اللغات
أمجاد بنت خشمان حمود العصيمي العتيبي. 1

أمل بنت وحيد بن عبد هللا الفيروز. 2

أوضاح بنت محمد بن عبدالعزيز الربيعة. 3

إيمان بنت حميد بن حسن الغامدي. 4

أثير بنت راشد بن سعد القريشي السبيعي. 5

أروى بنت عبدالعزيز بن مبارك باسيف. 6

أصايل بنت صباح سعيد العنزي. 7

أفراح بنت سعيد بن فالح الرساسمه. 8

أفنان بنت عبدهللا سالم الرحيمي المطيري. 9

البندري بنت محمد بجاد آل سعد القحطاني. 10

العنود بنت أحمد بن محمد الشدوخي. 11

العنود بنت جلعود بن عمر الجلعود. 12

العنود بنت محمد بن عبدالرحمن الصرامي. 13

اللولو بنت فهد بن عبدالعزيز الهندي. 14

المها بنت صالح بن علي المطلق. 15

الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدهللا العقيل. 16

الهنوف بنت محمد بن عبدهللا الصبيحي. 17

أمجاد بنت سلطان بن سعد  الحارثي. 18

أنوار بنت فهد بن محمد السنان. 19

إيثار بنت حسن بن علي الزهراني. 20

بدور بنت نبيل بن سليمان العليوي. 21

ثمراء بنت سعد بن محمد الشهراني. 22

جنى بنت عبد الرحمن بن عبدهللا الحامد. 23

جواهر بنت علي بن مساعد الهمامي. 24

جواهر بنت علي بن ملفي الميزاني المطيري. 25

حنان بنت خليف بن عوض الداموك الرشيدي. 26

حنان بنت مطر بن علي العمري الزهراني. 27

خلود بنت محمد بن صالح الكناني الزهراني. 28

داليا بنت محمد مرزوق الضبيطي المطيري. 29

دانية بنت محمد بن عبدهللا الزغيبي. 30

ديمة بنت إبراهيم بن صالح النمله. 31

ديمة بنت محمد محمود شحتوت. 32

رزان بنت عبدهللا بن عبد العزيز التويجري. 33

رعود بنت محمد بن سليم آل مرعي العمري. 34

رغد بنت إبراهيم بن أحمد اللعبون. 35

رغد بنت خالد بن مزعل المويهي المطيري. 36

رغد بنت صالح بن حمد الحواس. 37

رغد بنت عبدهللا بن محمد الشويهي. 38

رنا بنت أحمد بن عبدهللا الزهراني. 39

روان بنت صالح بن علي العواد. 40

روان بنت فهد بن عبدالعزيز الهديب. 41
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روان بنت يحيى علي الشهري. 42

ريما بنت محمد بن أحمد العبيدى. 43

ريم بنت أحمد بن هجاد الزهراني. 44

ريم بنت ناصر بن عبدالعزيز الحميضي. 45

ريهام بنت إبراهيم بن علي الحيده. 46

ريوف بنت سعد بن فهاد ال جفران المري. 47

زهراء بنت علي ظافر ال بن حسن الشهري. 48

سارا بنت وائل بن عبدالكريم العمري. 49

سارة بنت سعود بن سالم الصميع. 50

سارة بنت عبدالسالم بن عبدهللا الدهش. 51

سارة بنت عبدهللا بن ال برمان العجمي. 52

سارة بنت علي بن صالح المحيا. 53

سارة بنت فهد بن بنيه المقاطي العتيبي. 54

سحر بنت أحمد بن عبدهللا السناني. 55

سحر بنت عبدهللا بن حمد ال حنايا الدوسري. 56

سالم بنت جمال الدين طري. 57

سمر بنت سعد بن ذياب الضباطي المطيرى. 58

شادن بنت عبدالعزيز بن ناصر الناجم. 59

شادن بنت غانم بن عبدهللا الحزيمي العتيبي. 60

شهد بنت فراج بن فهد آل روق القحطانى. 61

شهد بنت سمير حسن اشتيوي. 62

شهالء بنت أحمد بن عمر السماحي. 63

شوق بنت محمد بن سعد الخطابي الحربي. 64

شيمة بنت عيد بن فالح  القحطاني. 65

شيهانة بنت هادي معجب ال رشيد اليامي. 66

صبا بنت رشيد بن منيع الرشيد. 67

عالية بنت أحمد حسن الغامدي. 68

عالية بنت محمد بن عبدهللا النويصر. 69

عبير بنت مطر بن صالح الزهراني. 70

عزيزة بنت أحمد بن عبدالمحسن السلوم. 71

عفاف بنت حسين بن عبدالعزيز الحسيني. 72

غادة بنت عبدهللا بن إبراهيم الحمزة. 73

غادة بنت خالد بن تركي بن حميد. 74

غادة بنت عبدالكريم بن محمد الخرجي. 75

غادة بنت عبدالعزيز الصعيري المطيري. 76

غادة بنت عبدهللا معيض ابن فهيد الشيباني. 77

غيداء بنت صالح بن فهد الخضر. 78

فاطمة بنت محمد بن زيد العسكر. 79

لبنى بنت حسام محمد. 80

لجين بنت عثمان غرم هللا آل جبلي. 81

لطيفة بنت سعد بن إبراهيم الجويزع. 82

لطيفة بنت مبارك بن عبدالعزيز الدواس. 83
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لمى بنت عبدالرحمن بن صالح الحناياء. 84

لمى بنت محمد بن يحيى الحربي المالكي. 85

لمياء بنت بندر بن نافع النميان. 86

لمياء بنت محمد بن ناصر المسعود. 87

لميس بنت عبدالرحمن بن دخيل الدخيل. 88

مجد بنت عبدهللا سعود العمر. 89

مرام بنت صالح بن  بندر العتيبي. 90

مشاعل بنت سليمان بن علي العقل. 91

مشاعل بنت عبدهللا بن إبراهيم الدايل. 92

مضاوي بنت فهد بن سعود القحطاني. 93

منار بنت حسن بن يحى الشهري. 94

منار بنت صالح بن عبدالرحمن الدهام. 95

منال بنت محمد سعود  الطوالة. 96

منى بنت سعد بن عبدالرحمن الغبيشى. 97

منى بنت سلطان بن سعد البضيعي البقمي. 98

منيرة بنت مبارك بن ناصر بن مبارك العسكر. 99

مها بنت سند بن سرور الروقي العتيبي. 100

ميساء بنت بدر بن سعد العتيبي. 101

ندى بنت محمد أحمد الشمراني. 102

نسرين بنت سعيد آل جبران القحطاني. 103

نوار بنت نصار بن أحمد النصار. 104

نوال بنت عبدالهادي بن عميش العتيبي. 105

نورة بنت إبراهيم عبدهللا القبيلي. 106

نورة بنت رشيد بن محمد الرماني. 107

نورة بنت عبدالرحمن بن الجزاء الدوسري. 108

نورة بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العمران. 109

نورة بنت علي بن عبدالمحسن العمران. 110

نورة بنت كريم بن عبيد القرشي العنزي. 111

نورة بنت منصور بن سعد المنصوف. 112

نورة بنت هادي بن هزاع السبيعي. 113

نوف بنت حمدان بن صالح العبدلي الغامدي. 114

نوف بنت صيتان بن ضعين الزويان العتيبي. 115

نوف بنت عبدهللا بن عسكر الحافي العتيبي. 116

نوف بنت عيد بن محمد البرقاوي العتيبي. 117

هالة بنت منصور عبدهللا العمار. 118

هدى عبدالرحمن أحمد السعيد. 119

هياء بنت محمد بن سلطان النفيعي العتيبي. 120

هيفاء بنت صالح بن إبراهيم السديس. 121

هيفاء بنت علي بن صالح العويرضي. 122

وئام بنت محمد بن مهنا المهنا. 123

وجدان بنت سعود بن علي الدمجانى العنزي. 124

وعد بنت مريع بن سعيد ال خزيم. 125
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يارا بنت رشيد نفاع الرحيلي. 126

كلية الخدمة اإلجتماعية
أثير بنت عبدالعزيز بن محمد االدريس. 1

أروى بنت محمد بن صالح الحشري المالكي. 2

أسماء بنت سعد بن عوضة المالكي. 3

أسيا بنت يحي محمد عبدلي. 4

أفنان بنت بندر بن سعود الدبل. 5

أمجاد بنت محمد علي الشهري. 6

أميرة بنت محمد بن ظافر آل سفران القرني. 7

أميرة بنت فيحان بن عبدهللا الدلبحي العتيبي. 8

إلهام بنت إسماعيل علي مدخلي. 9

ابتهال بنت سعود بن سعد الشهراني. 10

أبرار بنت عبدالرحمن بن راشد بن راشد. 11

أبرار بنت عوض براك المشرافي المطيري. 12

أثير بنت خالد بن سعد الداود. 13

أثير بنت مبارك بن رشيد الدوسري. 14

أثير بنت محمد بن عوينان العنزي. 15

أثير بنت مساعد بن عبيد الشيباني العتيبي. 16

أثير بنت يحي اليحي. 17

أسماء بنت أحمد ال العمري الشهراني. 18

أسماء بنت فالح محمد عايض القحطاني. 19

أضواء بنت عوض بن ناجي العقيلي المطيري. 20

أفراح بنت صقر بن بخيت الضباطي المطيري. 21

أفراح بنت سعيد ضفيدع الجعفري العنزي. 22

أفنان بنت سالم بن خليوي الحلفي المطيري. 23

الجوهرة بنت متعب بن فهيد التمياط. 24

العنود بنت ناصر بن ذياب المطيري. 25

العنود بنت خالد الركبان. 26

الهنوف بنت فيصل بن عبدهللا الحوشان. 27

امال بنت صالح بن سبيل العمري الحربي. 28

أماني بنت سعد بن عبدهللا الشهراني. 29

أماني بنت سعد بن ناصر القريشي السبيعي. 30

أمجاد بنت عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الجنيح. 31

أمجاد بنت محمد بن عبدالرحمن المرحوم. 32

أمجاد بنت محمد عوض العقيلي المطيري. 33

أمل بنت موفق بن أحمد بن سعيد. 34

أمواج بنت دخيل هللا بن جبار المطيري. 35

أنهار بنت عبدالرحمن بن زعير آل زعير. 36

بدرية بنت سعيدان عويران الرشيدي. 37

بشاير بنت بداح الدوسري. 38

بشاير بنت عوض بن سهل الحافي العتيبي. 39
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بيان بنت محمد بن مناحي الدغفلي البقمي. 40

تغريد بنت معيبد دبيس المهيمزي الرشيدي. 41

تغريد بنت معيوف مخيمر الحبالني العنزي. 42

جفول بنت خالد الشمري. 43

جميلة بنت سلمان يحيى لغبي. 44

جواهر بنت حميد عايض العصيمي العتيبي. 45

جواهر بنت سعد بن رجاء المطيري. 46

جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن غشم. 47

جواهر بنت محمد بن صالح النويصر. 48

جواهر بنت مبارك فهد المبارك. 49

جود بنت عبدالرحمن بن محمد العيد. 50

حصة بنت عبدهللا بن عيد المخلفي الحربي. 51

حصة بنت ناصر بن حمد الفهيد. 52

حنان بنت حمد بن بعيجان العتيبي. 53

حنان بنت منير العجمي. 54

خلدى بنت محسن الفريعني السببيعي. 55

خلود بنت أحمد بن محمد الجعيثن. 56

خلود بنت عبد العزيز بن حمد الغراب. 57

خلود بنت عبدهللا بن سعيد األسمري. 58

خلود بنت صالح السبيعي. 59

خلود بنت عبدالرحمن آل باحص القحطاني. 60

دانة بنت سليمان بن فهد العيد. 61

ذكرى بنت علي بن سراح الشهري. 62

رؤى بنت عمر بن سعيد بانبيله. 63

ربا بنت عيد بن عبدالرحمن الزهراني. 64

ربى بنت عبدهللا بن سلمان الكبرى الدوسري. 65

ربى بنت عبدهللا محمد سعيد السعيد. 66

رحاب بنت ناصر الدوسري. 67

رزان بنت حمدان بن سعيد الحمدان الغامدي. 68

رزان بنت عبدهللا بن حنس البيضاني الحربي. 69

رزان بنت سلمان سالم القحطاني. 70

رغد بنت دهام بن حبيب أباقرين الشمري. 71

رغد بنت عبدالرحمن  بن صالح الوهيبي. 72

رغد بنت عبدالكريم بن عبدالحافظ بن دايل. 73

رغد بنت حمد المرزوق. 74

رنا بنت سعد بن محمد بن رشيدان. 75

رند بنت عبدهللا بن عطيه  الغامدي. 76

رهف بنت شعيب بن محمد الرويس العتيبي. 77

رهف بنت علي بن عبيد العمري الحربي. 78

روابي بنت إبراهيم العنزي. 79

روابي بنت صالح عبدهللا الحربي. 80

روان بنت أحمد بن صالح السميري البلوي. 81
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روان بنت عبدالحليم بن عبدهللا بن نزهان. 82

روان بنت عبدهللا بن حسين الدماعين. 83

روان بنت عزيز بن مرعي العمري. 84

روان بنت غازي بن فايز الغيداني الحربي. 85

روان بنت محمد بن عبدهللا الكناني الشهري. 86

روان بنت مقبل الصيعري. 87

ريفا بنت فايع ال سيف الخامسي القحطاني. 88

ريما بنت عبدالعزيز المبايع. 89

ريم بنت عبدالعزيز بن إبراهيم آل محسن. 90

ريم بنت عبدهللا ناصر المسعري الدوسري. 91

ريم بنت فواز بن عبدالرحمن الورق. 92

ريم بنت مبارك بن جميعان الحايطى. 93

ريناد بنت حمدان بن عبدهللا النزهان. 94

ريهام بنت فرحان علي عسيري. 95

زهور بنت ضحيان سوقان الدغفلي البقمي. 96

سارة بنت حمود بن محمد الدوسري. 97

سارة بنت خالد بن محمد الهويش. 98

سارة بنت سالم بن معيبد السحيمي. 99

سارة بنت فائز بن سالم آل حسن القرني. 100

سارة بنت مساعد بن عبدهللا الحوشان. 101

سارة بنت مشعل بن سعد القحطاني. 102

سارة فهد الدوسري. 103

سارة فهد محمد التميمي. 104

سعدى بنت مطني فهيد االسلمي الشمري. 105

شروق بنت أحمد الدويش. 106

شمس بنت طريخم محمد الشلوي. 107

شهد بنت صالح بن عبيد المالكي. 108

شهد بنت يحيى عبدهللا ناصر آل حاصي. 109

شيهانة بنت حمد ملفي السميري العتيبي. 110

عائشة بنت فالح علي ال سوده القحطاني. 111

عائشة بنت عبدهللا الكثيري. 112

عبير بنت حسين حمدان الطويلعي العنزي. 113

عبير بنت غزاي بن سعود النخيش. 114

عبير بنت فالح بن عسم السليمي الحربي. 115

عبير بنت راشد نوار الغامدي. 116

عهود بنت على بن ضحيان المقاطي العتيبي. 117

غفران بنت محمد بن علي ال عوضه. 118

فاطمة بنت علي بن محه شامي. 119

فاطمة بنت حسن سعيد عسيري. 120

فاطمة بنت حسن يحيى سالمي. 121

فاطمة بنت علي محمد عبدهللا. 122

فاطمة بنت محمد حدادي. 123
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فوزية أحمد الزهراني. 124

لطيفة بنت سلمان بن سلطان بن سليم. 125

لطيفة بنت ناصر بن عبدالعزيز الدريهم. 126

لمى بنت خالد بن عبدهللا الوثيالن. 127

لمياء بنت فالح بن سعد الشدادي الحارثي. 128

لمياء بنت فهيد العتيبي. 129

ليان بنت محمد ال سعدون الدوسري. 130

ليلى بنت علي عتين. 131

لينا بنت عبدالرحمن بن منصور السعد. 132

مرام بنت مطلق بن عايد العنزي. 133

مرام بنت عوض عواض الشيباني. 134

مريم بنت خالد بن عبدهللا السبع. 135

مريم بنت محمد أحمد الشهري. 136

مريم بنت مساعد سلمان الحربي. 137

مشاعل بنت شبنان بن سعيد الشهراني. 138

معالي بنت مرزوق مسلم العتيبي. 139

معدية بنت  أحمد بن المحفوظي األسمري. 140

مالك بنت حسن بن أحمد الشبان المالكي. 141

منار بنت محمد ناصر المسلم. 142

منال بنت باني بن محمد المطيري. 143

منال بنت علي بن ناصر الشبانات. 144

منال بنت محمد بن يزيد الحكمي الفيفي. 145

منال بنت عوض العنزي. 146

منى بنت أحمد بن محمد الفوزان. 147

منى بنت مسحل بن علي الميزاني المطيري. 148

منى بنت عبدهللا العزمان. 149

منيرة بنت سعود بن عبيد السبيعي. 150

مها بنت عبدهللا بن ناصر العتيبي. 151

مها بنت علي بن إبراهيم المبارك. 152

مها بنت فهد بن سعود اليمني. 153

مها بنت فيصل بن سعيد آل سعد. 154

موضي بنت عبدالعزيز التويجري. 155

مي بنت حمد بن عبدالرحمن الدعيج. 156

ميعاد بنت سعد بن ماجد الحافي. 157

ميعاد بنت مفرح غرمان ال محمود العمري. 158

نادية بنت نواف المطيري. 159

نجالء بنت فهد الشيباني. 160

نجود بنت إبراهيم نغموش المخلفي الحربي. 161

نجوى بنت غزاى بن مطلق الحافي العتيبي. 162

ندى بنت سلطان بن جزاء السميري العتيبي. 163

ندى بنت عبدهللا بن محمد الشهري. 164

ندى بنت صالح االحيدب. 165
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ندين بنت نبيل بن حمد العبيدي. 166

نورة بنت خالد بن محمد الشريمي. 167

نورة بنت خليل بن محمد البديري المطيري. 168

نورة بنت سعد بن محمد المهناء. 169

نورة بنت ضيف  هللا بن غازي الشيباني. 170

نورة بنت فهد بن سلمان الرحماني البقمي. 171

نورة بنت راشد الفويرس. 172

نوف بنت أحمد بن عبدهللا العبدالعزيز. 173

نوف بنت سعيد بن سرور اإلسمري. 174

نوف بنت علي بن عبدهللا  السبيعي. 175

نوف بنت فؤاد بن وجيه خجا. 176

نوف بنت عبدهللا حامد البقمي. 177

نوف بنت محمد السدره. 178

نوف بنت نايف السهلي. 179

هدير بنت حمد بن مهدي ال سالم. 180

هديل بنت جاسربن حمود الجاسر. 181

هند بنت سيف عبدالهادي الهاجري. 182

هيفاء بنت عبدالعزيز بن صالح الجويان. 183

هيفاء بنت مناور بن عبدهللا بن عريج. 184

وجدان بنت إبراهيم بن عبدالكريم العنيق. 185

وجدان بنت علي بن أحمد بن محمد يتيمي. 186

وجدان بنت فيحان بن سعود الناحل الحربي. 187

وجدان بنت مبارك بن جازع العرجاني العجمي. 188

وجدان بنت سعد السران. 189

وضحى بنت عبدهللا بن عبدالرحمن المليكي. 190

وعد بنت فهد بن مطلق الشيباني العتيبي. 191

وفاء بنت مفضي بن ضاحي السبيعي العنزي. 192

يسرا بنت خليف الحربي. 193

كلية المجتمع
أثير بنت محمد بن عبدهللا بن شاهر. 1

أماني بنت حسين بن يحيى الوحيشي. 2

أمواج بنت عياش بن مرضي  العنزي. 3

أبرار بنت سعد بن صالح العتيبي. 4

أثير بنت موسى بن قليص قيراط. 5

أحالم بنت محمد بن عبدالرحمن الشهري. 6

أحالم بنت سهل خليفه آل خميس الدوسري. 7

أريج بنت عبدالرحمن بن محمد الدويش. 8

أسرار بنت رفاعي بن خلف السبيعي العنزي. 9

أسماء بنت عبد هللا منصور بخيت البخيت. 10

أسماء بنت عيد بن عقالء  الشمري. 11
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أشواق بنت يحيى بن سعيد القحطاني. 12

أفراح بنت شريد بن عبدهللا البيشي. 13

آالء بنت محمد بن عواد بن نافل البشري. 14

آالء بنت عبدالكريم مردوح الفدعاني العنزي. 15

البندري بنت عثمان بن صالح الصوينع. 16

الجوهرة بنت بادي بن حزام السعدي االكلبي. 17

العنود بنت سلمان بن عبدهللا بن عواد. 18

العنود بنت عبدهللا بن سعد الروقي العتيبي. 19

العنود بنت متعب بن ناصر شامان. 20

الهام بنت سليمان مرزوق الفهيدى الحربى. 21

الهنوف بنت سليمان بن عايد الطويلعي. 22

الهنوف بنت عبدهللا عطيان بن فضل السيد. 23

أمجاد بنت علي عبدهللا ناصر الدوسري. 24

أمل بنت أحمد بن محمد العارضي المطيري. 25

أمل بنت خلف بن سالمه السبيعى العنزي. 26

أمل بنت عبدالرحمن بن محمد الرشيد. 27

أمل بنت محسن بن أحمد كعبي. 28

أمل بنت حمود الشبيشيري المطيري. 29

آمنة بنت ياسين عبده حوباني. 30

أمواج بنت حمد بن ناصر السعدي. 31

أميرة بنت حامد بن علي الولدعلي العنزي. 32

إيالف بنت سلمان بن صالح الخطابي. 33

بتالء بنت إبراهيم بن عبدهللا الصفيان. 34

تغريد بنت سعيد بن محمد الحربي. 35

تهاني بنت ضحوي محمد السليمي الحربي. 36

ثمراء بنت مبارك بن تركي االعمشي االكلبي. 37

جواهر بنت أحمد خميس المنهبي الزهراني. 38

جواهر بنت عبد العزيز بن سعود العقيلي. 39

جواهر بنت هبه بن فتيني عبدهللا علي. 40

حصة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن جابر. 41

حصة بنت عبدهللا بن مطر البلوشي. 42

حنين بنت خالد ابن محمد الحصان. 43

خلود بنت عبدهللا فضل ال زيدان الشهري. 44

دانة بنت طالل بن علي الدغيم. 45

دانة بنت علي بن إبراهيم الجميعه. 46

دالل بنت محمد بن سعد الجابر. 47

دينا بنت حجاب بن فهد الحجاب. 48

ربى بنت عبدهللا بن محمد الشغرود. 49

رحاب بنت خالد بن عامر عسيري. 50

رغد بنت مسفر بن أحمد الخثعمي. 51

رفعة بنت مشعان ال محمد السبيعي. 52

رفعة بنت مبارك السحمه القحطاني. 53
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رنا بنت عبدهللا حسين آل حازمي الغامدي. 54

رنيم بنت فهد بن عثمان العثمان. 55

رهف بنت أحمد بن يحيى الحميدي الحربي. 56

رهف بنت سعد سعدي العصيمي العتيبي. 57

رهف بنت سلطان فالح السحيمي القحطاني. 58

رهف بنت طالل بن ربيع الشافعي. 59

رهف بنت مصلح سعيد المليحي الشهري. 60

روان بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن جمعان. 61

روان بنت عبدهللا بن حمد المحيسن. 62

روان بنت محمد بن بريك النفيعي. 63

روان بنت محمد بن علي السبيعي العنزي. 64

ريما بنت أحمد بن عبدهللا العقيل. 65

ريما بنت سليم بن مطر البالجي الحربي. 66

ريما بنت على بن عبدالرحمن المحمود. 67

ريما بنت مزروع بن عبدهللا المزروع. 68

ريم بنت االسود بن عسكر السبيعي العنزي. 69

ريم بنت حسن بن علي الصحبي. 70

ريم بنت صالح بن موسى النفيسه. 71

ريم بنت على بن جبران بحاري. 72

ريمه بنت راشد محمد الراشد. 73

ريناد بنت عبدالعزيز يحى آل حسن الغامدي. 74

ريناد بنت عبيد بن سالم بأحمده. 75

سارة بنت خالد بن عبدهللا الصقر. 76

سارة بنت خليوي بن نهار الهمزاني الشمري. 77

سارة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العبدان. 78

سارة بنت مطلق بن مرزوق الحربي. 79

سارة بنت موسى بن راشد الفرج. 80

سارة بنت هادي بن ناصر بن نخيالن. 81

سارة نواف عبدهللا العصيمي العتيبي. 82

سلطانة بنت حسن حسين الخالدي المالكي. 83

سلمى بنت أحمد بن عبدالرحمن اليحيى. 84

سمية بنت حسن بن محمد عتين. 85

سمية بنت عبدهللا سعد الكعبي العمري. 86

سهام بنت حسن بن موسى الغامدي. 87

سهى بنت النوري هليل السبيعي العنزي. 88

شادن بنت عبدالعزيز بن محمد العبودي. 89

شذى بنت فياض باقي السويدي الشمري. 90

شروق بنت سعيد بن ناجي الشهراني. 91

شهد بنت خلف بن ذعار الحربي. 92

شهد بنت زيد بن عبدالرحمن الشايقي. 93

شهد بنت عبدهللا بن فهد المحيميد. 94

شهد بنت عيد بن سعد السعد. 95
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شهد بنت عبد الجليل السبيعي العنزي. 96

شوق بنت خالد بن عبدالرحمن القزالن. 97

شوق بنت فهد بن عبدهللا األحمدي المالكي. 98

شوق بنت مرشد بن عبدهللا الخرجي. 99

شيم بنت محمد بن فايز الدرسوني. 100

ضي بنت سعد سعيد آل زاحمه الشهراني. 101

طيف بنت ذيب بن عزيز الشالحي. 102

طيف بنت عبدهللا بن سعد الرزقان. 103

علياء بنت عبد العزيز بن محمد العشيوي. 104

عواطف بنت محمد بن أحمد المكارمة. 105

غادة بنت بدر بن عبدهللا الدوسري. 106

غادة بنت صالح بن محمد القب. 107

غدي بنت محمد بن عبدهللا عايض العبود. 108

غدير بنت إبراهيم بن محمد الحصيني. 109

غزواء بنت بندر بن فيحان العتيبي. 110

غصون بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الغصن. 111

غيداء بنت سعدي هديرس الوقيتان العازمي. 112

غيداء بنت غرم هللا البشيري الزهراني. 113

فاطمة بنت غزاي غازي العصيمي العتيبي. 114

فاطمة بنت معيض مضحي الدهمه البقمي. 115

فاطمة بنت فرحان نيتول السبيعي العنزي. 116

فتون بنت داهم بن صالح السهلي. 117

فرح بنت حمود عبدالكريم التويجري. 118

فيحاء بنت عناد بن نجر العجرفي العتيبي. 119

لطيفة بنت حسين بن محمد الحسين. 120

لولوة بنت عبدالمجيد بن أحمد العومي. 121

لولوة بنت فهد بن محمد بن زوبع. 122

ليلى بنت عبدهللا بن صالح القرعاوي. 123

لين بنت بسام بن عبدالرحمن البسام. 124

مجد بنت عبدالعزيز بن سالم اليامي. 125

مدى بنت سامي بن عبدالعزيز الجعفر. 126

مرام بنت شاتي بن رشيد العنزي. 127

مرام بنت عبدالسالم بن عوض آل مبارك. 128

مرام بنت فارس بن صلبي الحسني العنزي. 129

مرح بنت محمد بن عايض آل سيف. 130

مريم بنت صالح بن أحمد الموسى. 131

مريم بنت مرزوق سعود العضياني العتيبي. 132

مريم بنت مسعود يزيد الحربي الفيفي. 133

مزون بنت سعد بن ظافر ال شليل القرني. 134

مشايخ بنت نجم بن مسعود القثامي. 135

منال بنت فواز بن شعيب الهفتاء المطيري. 136

منال بنت محمد بن عبدالجليل الدرويش. 137
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منى بنت مطلق بن عبدهللا الدلبحي. 138

منيرة بنت منصور بن عباس كمبيجه. 139

منيرة بنت حمدان عبدهللا المرشدي العتيبي. 140

منيرة بنت زيد بن خلف القعياني المطيري. 141

مها بنت خالد بن بجاد الحمإلى القحطاني. 142

مها بنت عبدالعزيز بن سليمان المشعل. 143

مها بنت مشعل بن سالم الشهري. 144

مي بنت عبدهللا خالد الشيباني العتيبي. 145

نادية بنت فنيس بن مسفر مهدي آل مطلق. 146

نادين بنت عبدالرحمن عبدالعزيز بن الشيخ. 147

نجود بنت فالح بن سعيد العتيبي. 148

نجود بنت مشعان رحيم العصيمى العتيبي. 149

نجود بنت محمد ال سلطان القحطاني. 150

نهال بنت ظافر بن علي آل مصبح العمري. 151

نورة بنت باسم بن عليان البلوشي. 152

نورة بنت حمود بن عبدهللا الدوسري. 153

نورة بنت شبنان بن سعد الشهراني. 154

نورة بنت محمد بن أحمد الحماد. 155

نورة بنت مرضي بن زيد الدهاما. 156

نوف بنت إبراهيم بن عبدهللا بن معمر. 157

نوف بنت عبدهللا بن محمد العثمان. 158

نوف بنت فيصل بن ماجد الدويش. 159

نوف بنت صالح سليمان الحصيني. 160

هدى بنت فهد بن عبدالعزيز الحودى. 161

هديل بنت سلمان بن عبدالرحمن العاصم. 162

هناء بنت فهد بن محمد ال مرزوق ال رشيد. 163

هياء بنت سعيد بن ناصر الدحأريج الشهراني. 164

هيلة بنت محمد بن ناصر الزكري. 165

وعد بنت عبدالعزيز بن محمد الماضي. 166

وعد بنت محمد بن عبدهللا ابوسميح. 167

وفاء بنت صالح بن عيد  الدهمشي. 168

وفاء بنت مفلح ابن سعيد القحطاني. 169

تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها
عائشة عاكيم عاكيم. 1

ما ران ران. 2

نحيمة ماونتول فيمفينج. 3
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الصيدلة
آالء بنت خالد بن علي المحيا. 1

آالء بنت سعيد بن سعد الزهراني. 2

أحالم بنت حامد بن عيد الحربي. 3

أرجوان بنت عبدهللا محمد العيسى. 4

أروى بنت تركي بن زابن الدغيلبي العتيبي. 5

أروى بنت عبدهللا بن علي العنزي. 6

أروى بنت محمد شنان الكرات الزهراني. 7

أسماء بنت حسن مفرح المشنوي الفيفي. 8

أسماء بنت عبدالعزيز عبداللة آل محسن. 9

أشواق بنت معيض بن يحيى القحطاني. 10

أفنان بنت فهد بن ناصر الفهيد. 11

أفنان بنت حمدان الغامدي. 12

أمجاد بنت عبدهللا بن نوار الوذناني. 13

أمل بنت منصور بن محماس العتيبي. 14

أنفال بنت راشد علي الرزوق. 15

إيمان بنت ناصر مبارك المطيري. 16

أثير بنت دهام بن ذعار الفدعاني العنزي. 17

أثير بنت فهد بن عبدهللا المحيسن. 18

أثير بنت عبدالكريم المرمش الغامدي. 19

أثير بنت عبدهللا محمد ال ثنيان. 20

أذكار بنت وادي بن جرمان العنزي. 21

أروى بنت عبدالعزيز بن محمد الصهيل. 22

أروى بنت فهد بن محمد المحارب. 23

أسماء بنت حامد بن عبدهللا الدوسري. 24

أسماء بنت ظافر بن يحيى األسمري. 25

أفنان بنت محمد بن حبيني المطيري. 26

أفنان بنت سعد ال محمد البيشي. 27

آالء بنت عوض صالح الرحيمي. 28

آالء بنت مسفر أحمد الماطري. 29

الجوهرة بنت عبد الرحمن بن حمود الرميان. 30

الجوهرة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز أبابطين. 31

الجوهرة بنت خالد بن حسين بن روكان. 32

الجوهرة بنت عبدالرحمن بن علي اليامي. 33

الجوهرة بنت عبدالرزاق بن محمد الشامي. 34

الجوهرة بنت محمد بن عبدهللا الماضي. 35

الدانة بنت فهد بن فهد العريفي. 36

العنود بنت أيمن بن علي الغفيلي. 37

العنود بنت سليمان محمد الحبس. 38

الهام بنت سعيد بن سعد الشهري. 39

أماني بنت محمد عقيدي المعجل. 40

أمجاد بنت عدالن بن غازي الشمراني. 41
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أمجاد بنت ناجي الجياشي الحارثي. 42

أمجاد بنت ناصر السعدوني المطيري. 43

أمل بنت إبراهيم محمد ابوعباة. 44

أمل بنت عبدالكريم بن سعد صالح. 45

أنفال بنت ثامر بن حمدي المطيري. 46

أنفال بنت سعد بن جزاء العتيبي. 47

أنفال بنت فهد بن إبراهيم المزيد. 48

أنهار بنت محمد عبدهللا اليوسف. 49

بتول بنت عبدهللا آل مسفر األسمري. 50

بدور بنت طالل بن بويدر العنزي. 51

بشائر بنت علي بن صالح العريض. 52

جمانة بنت محمد صالح ابالحسن. 53

جود بنت إبراهيم علي الهويدي. 54

جوزاء بنت سالم بن سعد الحربي. 55

حصة بنت داود بن سليمان المسلم. 56

حفصة بنت ناصر بن عبدهللا المعيلي. 57

حنان بنت محمد إبراهيم اللحيدان. 58

خلود بنت صالح علي الغيثار. 59

داليا بنت ناجي بن فهد الحقباني. 60

دانة بنت جمال بن محمود الحمد. 61

دانة بنت كمال سليمان  محمد. 62

دانية بنت زاهد عبدالغفار امبون. 63

دعاء بنت سعد محمد البريه. 64

رؤى بنت خالد بن عبدالرحمن الحسون. 65

رزان بنت عبدهللا بن سعد الدوسري. 66

رغد بنت محمد صالح الخطابي. 67

رناء بنت محمد بن عبدهللا ال سليم. 68

رنا بنت سعود بن محمد ابو حربش. 69

رنيم بنت عبدهللا محمد الزير. 70

رنيم بنت مشعل صالح الصالح. 71

رهام بنت حمود بن عبدهللا الحنيني الحربي. 72

رهف بنت فواز بن عمير التمامي. 73

رهف بنت محمد عبدالكريم الخضيري. 74

روابي بنت محمد بن مساعد الحربي. 75

روان بنت سالم بن سعيد العصفور. 76

روان بنت علي آل حسين الغامدي. 77

روان بنت نايف بن جمعان القحطاني. 78

روان بنت عبدالرحمن إبراهيم الداود. 79

روزان بنت منصور بن الظويهر العنزي. 80

ريحانة بنت حمدان بن حمد المطيري. 81

ريداء بنت محمد بن عبدهللا مسلط. 82

ريما بنت طالل حسن المريبض. 83
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ريم بنت عبدالعزيز بن راشد الدايل. 84

ريم بنت عبدهللا بن صالح السيف. 85

ريم بنت محمد بن عبدالعزيز اللويبه. 86

ريم بنت محمد صالح الحجي. 87

ريم بنت يوسف بن محمد الصائغ. 88

ريم بنت صالح أحمد الغامدي. 89

ريناد بنت عبدهللا سليمان الفوزان. 90

ريهام بنت فهد بن ناصر الموح. 91

زينب بنت صالح محمد الفديح. 92

سارة بنت وليد حسين أبو ربيع. 93

سارة بنت خالد بن صالح المهيدب. 94

سارة بنت سعد آل قانع القحطاني. 95

سارة بنت سليمان بن خليفه العنزي. 96

سارة بنت صالح أحمد ال صالح العمري. 97

سارة بنت عبدهللا بن راشد الهزاني. 98

سارة بنت عبدهللا بن محمد التميمي. 99

سارة بنت تيسير صبري نوفل. 100

سارة عبدالرحمن العبداللطيف. 101

سارة بنت محمد خالد الصالح. 102

سارة بنت محمد عبدالعزيز آل عثمان. 103

سحر بنت بدر بن عبدالمحسن المهناء. 104

سمر بنت طالل محمد نوري. 105

سمر بنت عبدهللا بن عتيق. 106

شهد بنت سليمان بن عبدهللا الباتلي. 107

شوق بنت حمد بن مسفر البجال. 108

شوق بنت عبدالرحمن بن إبراهيم العامر. 109

شوق بنت جمال العنزي. 110

صبا بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن هويمل. 111

عبير بنت عبدالعزيز سعد الحسين. 112

عفاف بنت عويد مثني هديب العبادي العنزي. 113

عهود بنت فيصل بن عتيق المطيري. 114

عواطف بنت سعد عبيد الشيباني. 115

غادة بنت محمد صبيح السبيعي العنزي. 116

غادة بنت حوفان بن أحمد الشمراني. 117

غالية بنت سويلم دباس السويلم. 118

غدير بنت محمد سعود ال موسى. 119

غدي بنت محمد مهنا المهنا. 120

غزوى بنت خالد هليل المطيري. 121

فاطمة بنت صالح عبدهللا العمودي. 122

فاطمة بنت عبدالعزيز بن سعد الدويسان. 123

فاطمة بنت مطيران بن سالم المطيري. 124

فاطمة بنت معيض ال مشبر الشهري. 125
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فلوة بنت حمود بن مبارك المرزوق. 126

لطيفة بنت شجاع بن سلطان المحمد. 127

لطيفة بنت محمد خلف العضاض. 128

لما بنت سعد بن محمد القميزي. 129

لمى بنت عادل بن محمد السعيد. 130

لمى بنت جاسم محمد الحسيني. 131

لمياء بنت فهد بن محمد بن شعيل. 132

لولوة بنت هيثم حمد الفارس. 133

ليان بنت برهان أحمد حجازي. 134

لينا بنت سليمان بن صالح الوابل. 135

لينا بنت عبدالعزيز عبدهللا البراك. 136

لينة بنت عبد الرحيم بن محمد ابو عنزه. 137

لينة بنت مشاري عبدالرحمن النعيم. 138

مجد بنت عبدالرحمن بن عبدهللا السرحاني. 139

مرام بنت عائض بن مطلق الرفاعي الغامدي. 140

مرام بنت جمال عبدالحميد علي محمد. 141

مرام بنت عادل عبدهللا الرحيمي. 142

مريم بنت أحمد محمد التركي المليفي. 143

مريم بنت حمد بن ناصر الحريشى. 144

مريم بنت سامي بن عبدهللا فلمبان. 145

مريم بنت محمد بن علي النجراني. 146

مريم بنت عبدهللا مطر العضياني. 147

مزون بنت منصور بن حسن النفيسه. 148

مشاعل بنت محمد بن إبراهيم حكمي. 149

مشاعل بنت صالح سليمان القفاري. 150

مشاعل بنت محمد عبدالرحمن الحضيف. 151

مشاعل بنت ياسر علي الخرجي. 152

مضاوي بنت فهد سعد الشنان. 153

مالك بنت زياد بن عبدهللا الشمري. 154

مالك بنت وليد بن ناصر الحميدي. 155

مالك بنت عبدالرحمن الرحيمي المطيري. 156

مالك بنت محمد مسفر القحطاني. 157

منال بنت عبدهللا بن صالح الجهني. 158

منيرة بنت فيصل فهد شلهوب. 159

منيرة بنت عمر بن سعود العماني. 160

منيرة بنت ناصر بن عبدالرحمن المبدل. 161

منيفة بنت عباس فراج  الشمري. 162

مها بنت حسن بن يحيى معافا. 163

مها بنت راكان بن عبدالحميد رمضان. 164

مها بنت سامي بن علي عباس. 165

مها بنت عبدالكريم بن خشان العنزي. 166

مها بنت على بن عبدالرحمن الخليفه. 167
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مها بنت نابت بن محمد السرحاني. 168

موضي بنت خالد بن عبدالرزاق الباحسين. 169

موضي بنت عبدالمحسن بن عبدهللا الباز. 170

ميار بنت كمال علي الغامدي. 171

ميسون بنت محمد إبراهيم الرجيعي. 172

نبراس بنت عيد الزوين الرويلي. 173

نبيلة بنت قاسم بن يزيد غزواني. 174

نجالء بنت غازي بن بسان المالكي. 175

نجود بنت حميد بن محمد الحميد. 176

نجود بنت راشد بن عيسى خنين. 177

نهلة بنت أحمد بن سعيد العلكمي. 178

نورة بنت خالد بن محمد الراجح العنقري. 179

نورة بنت عبد العزيز بن إبراهيم آل عبيد. 180

نور بنت نقاء منير البقمي. 181

نورة بنت إبراهيم محمد السحيباني. 182

نورة بنت عبدالعزيز علي أباالخيل. 183

نورة بنت عمر عبود باحليوه. 184

نورى بنت مرزوق بن حنيف الجياشي الحارثي. 185

نوف بنت إبراهيم عبدالعزيز الفريح. 186

نوف بنت سعود محمد الصقري. 187

نوف بنت عادل العبدلي المالكي. 188

نوف بنت عبدهللا غانم المجحد. 189

هاجر بنت أحمد بن إبراهيم المكينزي. 190

هبه بنت هيثم سعد الزهير. 191

هدى بنت جعفر بن محمد الجزيري. 192

هديل بنت محمد إبراهيم حكمي. 193

هال بنت عبد العزيز بن علي الغريب. 194

هناء بنت محمد بن حسن الحازمي. 195

هند بنت عبدالرحمن سعد بن مريط. 196

هند بنت مكي إسماعيل العتيبي. 197

هنوف بنت نايف فهد العنزي. 198

هياء بنت سعد بن عبدالعزيز بن هويشل. 199

هياء بنت عبيد بن عباد  العتيبي. 200

هياء بنت فهد بن عبدالعزيز بن عمر. 201

هيفاء بنت منيع بن ناصر الحناكي. 202

هيفاء بنت ناصر بن علي بن مليح الشهري. 203

هيفاء بنت بندر علي العنزي. 204

هيفاء بنت عبدهللا بن فهد  العبدالواحد. 205

وئام بنت ناصر بن محمد العامر. 206

وجدان بنت عساف بن  خلف الحمراني. 207

وجدان بنت محمد بن عبدالغني جداوي. 208

وديان بنت عبدالرحمن بن صقر الحسين. 209
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وصال بنت إبراهيم عبدهللا آل قعيضب. 210

وعد بنت خالد بن عبدالعزيز العياف. 211

وعد بنت مقبل الوهبي الحربي. 212

والء بنت زيد بن عمر بازيد. 213

يارا بنت عبدهللا بن شايح العنزي. 214

ياسمين بنت محمد حسنين. 215

يسرى بنت سعيد محمد العمري. 216
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علوم االتصال الصحي
الهنوف بنت عبدالرحمن سليمان الجماز. 1

حصة بنت فريح بن مضحي الحربي. 2

دانة بنت رفيق فايز الدرسوني. 3

رغد بنت علي بن صالح العريني. 4

رنا بنت إبراهيم الغامدي. 5

روان بنت عبدالعزيز الحقباني. 6

روان بنت محمد علي العمري. 7

ريم بنت راشد بن سعد آل فراج. 8

ريهام بنت سالم العمري. 9

سارة بنت حسين بن حسن العصيمي. 10

صفاء بنت سليمان الحماد. 11

عائشة بنت سند محمد القحطاني. 12

في بنت ناصر بن فهد الهديان. 13

منيرة بنت سعد أحمد العباد. 14

ميسم بنت مساعد مبروك الحجيلي. 15

نجود بنت شيحان بن سعيد الزهراني. 16

نورة بنت محمد بن سليمان النصبان. 17

علوم الصحة
آالء بنت محمد فهد الربيعة. 1

أثير بنت محماس مهيزع الدوسري. 2

أماني بنت سعد بن عبد الرحمن السالمي. 3

أمجاد بنت محمد عبدهللا آل محمد. 4

أميرة بنت بندر ضيف هللا المطيري. 5

أنوار بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الربيش. 6

ابتهال بنت فهد الثنيان. 7

أشجان بنت محمد سعيد الشهري. 8

الجوهرة بنت منصور بن محمد الفارس. 9

الجوهرة بنت حسين العتيق. 10

العنود بنت ماجد بن عبدالعزيز الشبيلي. 11

العنود بنت سعود العنزي. 12

الهنوف بنت حمد بن محمد الركبان. 13

أماني بنت عبدالعزيز علي الغامدي. 14

إيثار بنت إبراهيم بن محمد أبو عباة. 15

بشائر بنت عبدالوهاب عبدهللا البشيري الزهراني. 16

بشاير بنت عبدالعزيز بن مساعد الطريق. 17

تماضر بنت عبدهللا محمد مصطفى الشنقيطي. 18

جواهر بنت تركي صالح الفضلية. 19

حنان بنت سعد العرفج. 20

خلود بنت هالل عايض المطيري. 21

داليا بنت خالد عبدهللا البليهي. 22
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دانة بنت صالح أباحسين. 23

دالل بنت فهد بن سعد الشهري. 24

ربى بنت محمد الدوسري. 25

ربى بنت مساعد عبدالرحمن الزايدي. 26

ربى بنت ناصر عبدالكريم  اليحي. 27

رغد بنت براهيم بن عبدهللا القريشي. 28

رغد بنت عبدالعزيز علي الداوود. 29

رغد بنت عبدالعزيز ناصر الموح. 30

رهف بنت خالد بن ناصر الموسى. 31

رهف بنت علي بن إبراهيم العياضي. 32

روان بنت أحمد بن غرم هللا الغامدي. 33

روان بنت حسن بن عبدالرحمن البارقي. 34

روان بنت صالح بن عوض العمري. 35

ريما بنت إبراهيم بن عبدالرحمن الدريس. 36

ريما بنت خالد الحربي. 37

ريما بنت عبدالعزيز عبدالرحمن العقيل. 38

ريم بنت عبدالعزيز علي المسعود. 39

ريم بنت عبدهللا األسمري. 40

ريهام بنت محمد أحمد قايد. 41

ريوف بنت عبدهللا إبراهيم العجالن. 42

سارة بنت خالد عبدالرحمن القبالن. 43

سارة بنت عبدهللا الدخيل. 44

سجى بنت سعد بن عبدهللا الحماد. 45

سلمى بنت حسن نعمان المسعود. 46

سمر بنت عبدالرحمن المقبل. 47

شذى بنت سعود خلف الشمري. 48

شهد بنت حمود بن فليح الرويلي. 49

شهد بنت سعد بن محمد المهناء. 50

شهد بنت عوض بن ظافر القحطاني. 51

عائشة بنت سويلم رويعي البلوي. 52

غادة بنت سعيد أحمد الحامد الزهراني. 53

فتون بنت عيد حمود العنزي. 54

النا بنت فائز محروس. 55

لجين بنت فهد بن إبراهيم العمري. 56

لما بنت محمود نجيب عبدالكريم. 57

لمى بنت مشرف الغامدي. 58

لمياء بنت محمد النويصر. 59

مرام بنت راضي بن ناصر السعيد. 60

مزون بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعيدان. 61

منار بنت سعود الجميل. 62

منار بنت سعيد القحطاني. 63

منال بنت خالد بن عبدالعزيز العسكر. 64
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منى بنت عبد هللا بن محمد العطوي. 65

منيرة بنت ناصر صرخي. 66

مها بنت سعود ركف. 67

نادين بنت محمد العتيبي. 68

نجود بنت عبدالرحمن بن زيد الزيد. 69

ندى بنت عبدهللا بن عبدالرحمن بن عتيق. 70

نورة بنت أحمد الطريقي. 71

نورة بنت بدر بن جميعه. 72

نورة بنت محمد القحطاني. 73

هاجر بنت عواض مستور الحربي. 74

هديل بنت عبدهللا زيد الشعالن. 75

هيا بنت موسى بن عبدهللا العبدالعزيز. 76

هيا بنت عبدالرحمن العجالن. 77

هيام بنت عبدالعزيز عبدالرحمن المسبحي. 78

وجدان بنت مشعل بن هليل العتيبي. 79

وجدان بنت سعود ضيف هللا الطفيلي الزهراني. 80

وجد بنت محمد السريع. 81

وديان بنت محمد وهيبي الوهيبي. 82

وفاء بنت سعدي الغامدي. 83

يارا بنت ماجد بن محمد السالم. 84

يسر بنت أيمن بن محمد العقيل. 85

علوم التأهيل
أثير بنت عبدهللا ال عمره. 1

ابتهاج بنت حمد فرهود السبيعي العنزي. 2

ابتهال بنت صالح خضر الشعيل الخيبري. 3

الجوهرة بنت فيصل بن يوسف الغيالن. 4

الريم بنت إبراهيم االحيدب. 5

العنود بنت مساعد العتيبي. 6

المها بنت حسين جربوع الحنفه الشهراني. 7

أمجاد بنت سعود البقمي. 8

أمل بنت عبدهللا الزير. 9

أنفال بنت عبدالعزيز بن سويكت. 10

بيان بنت حيدر حسن السادة. 11

دانة بنت طارق بن دحيم الصقعبي. 12

دعاء بنت صالح بن عبدالرحمن الراجح. 13

دالل بنت خالد العتيبي. 14

رزان بنت سعود بن شافي الغيثي الشمري. 15

رغد بنت سعد البقمي. 16

رغد بنت صالح صبر. 17

رهف بنت سهيل االلمعي. 18

رهف بنت عبدالرحمن الرشيد. 19

سارة بنت جالل الدين الرفاعي. 20
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سارة بنت أحمد بن عبدالقادر بخاري. 21

سارة بنت سليمان بن ركف الركف. 22

سارة بنت عبدهللا بن محمد الدلقان. 23

سارة بنت حسن المحمدى. 24

سارة بنت عاصم خالد المطيري. 25

سمر بنت سعد الحربي. 26

سهام بنت سعيد محمد المطيري. 27

شهد بنت صالح الغفيلي. 28

عائشة بنت سعد العجالن. 29

عبير بنت عبدالرحمن بن مشرف الغامدي. 30

لطيفة بنت أحمد العرفج. 31

لميس بنت عوض عائض القحطاني. 32

مرام بنت سالم سعد أل عمار. 33

منار بنت محمد عبدهللا المكيرش. 34

نجالء بنت عبدالعزيز الهذلول. 35

نورة بنت محمود عبدهللا الحجازي. 36

هند بنت سعيد باسليمان. 37

يارا بنت فهد الراشد. 38

ياسمين بنت علي بن حمد العيدي. 39

العلوم اإلشعاعية
آرام بنت علي غائب الزهراني. 1

أماني بنت ضيف هللا ناصر العتيبي. 2

أحالم بنت وليد بن هادي آل الهادي. 3

أروى بنت محمد بن سليم الغنامي. 4

أريج بنت عبدهللا بن  محمد الدباغ. 5

البندري بنت عايض عبدهللا البيضاني الحربي. 6

الجوهرة بنت عبدهللا بن صالح اليعقوب. 7

العنود بنت عبدهللا العليان. 8

اللولو بنت ناصر فرحان الرباعي. 9

أمجاد بنت محمد الشلوي. 10

أمجاد بنت مشاري المطيري. 11

بشاير بنت محمد بن بنيدر الرحيمي المطيري. 12

بشاير بنت مشنوف بن سحيل الرويلي. 13

بيان بنت محمد دخيله القايدي. 14

بيان بنت محمد عبدهللا الشهراني. 15

جنان بنت ناصر عبدهللا المكيرش. 16

دانة بنت إبراهيم الضويلع. 17

دينا بنت سالم بخضر. 18

ذكرى بنت خالد الحسيني. 19
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راحيل بنت عبدهللا بن محمد روزي نيازي. 20

ربى بنت عبدالرحمن عبدهللا السبيعي. 21

رحاب بنت مترك عاتق الشيباني. 22

رزان بنت محمد نزار لباد. 23

رغد بنت خالد الشهري. 24

رغد بنت عبدالرحمن السلطان. 25

رغد بنت غيثان الشمراني. 26

رهام بنت محمد الدوسري. 27

رهف بنت عبدالعزيز سعد بن سميح. 28

رهف بنت محمد الصنيتان. 29

روان بنت سويعد المطيري. 30

ريناد بنت أيمن القرني. 31

ريناد بنت عبدالرحيم بشيتي الغامدي. 32

ريناد بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الجريس. 33

سارا متعب غازي العتيبي. 34

سارة بنت عصام بن حمد الجبيالن. 35

سارة بنت فهد محمد الغنيمي. 36

سلمى بنت رجاء بن سالم الشمري. 37

سماح بنت خالد بن سالم الحامدي. 38

سمر بنت علي حسن أبوالسعود. 39

سمية بنت عبد الرحمن الحازمي. 40

شادن بنت محمد بن إبراهيم الحقيل. 41

شهد بنت سعود راشد الرشود. 42

شوق بنت خالد الشميمري. 43

شوق بنت عبدالحميد صالح العواد. 44

شيخة بنت سعد عبدهللا الماضي. 45

عبير بنت خالد الحديثي. 46

عهد بنت محمد عبدهللا الدغيلبي العتيبي. 47

غادة بنت خالد السلطان. 48

فتون أحمد المحسن. 49

فرح بنت محمد التركي. 50

ليال بنت خالد حامد مكي. 51

ليان بنت عبدالمحسن بن سليمان المعيوف. 52

مريم بنت سويلم دغش القحطاني. 53

مشاعل بنت نايف العتيبي. 54

مضاوي بنت منيف بن عليوي القحطاني. 55

منيرة بنت خالد ناصر بن بديع. 56

مهاء بنت مهدي الشهراني. 57

ميساء بنت يونس بن يعقوب ترسن. 58

ندى بنت علي آل مرعي. 59

نهى بنت سعد بن صالح العبدالرحيم. 60

نوال بنت محمد المسلماني. 61
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نورة بنت محمد بن علي بن عون. 62

نورة بنت ربيع سعيد البطاطي. 63

نوف بنت عبدالعزيز النهير. 64

نوف بنت محمد المحسن. 65

هتون بنت عبدهللا بن عثمان أباحسين. 66
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األحياء
آثار بنت الحسين بن الحسن بن حمود زربان. 1

أثير بنت محمد بن عبده غليله. 2

أحالم بنت أحمد بن علي كعبي. 3

أروى بنت علي سعيد بابطين. 4

أسماء بنت إبراهيم بن عبدهللا العبداللطيف. 5

أفنان بنت علي بن محمد الكناني الزهراني. 6

أماني بنت صالح بن محمد الزهراني. 7

أمل بنت سعد علي األكلبي. 8

إيمان بنت محمد بن أحمد حكمي. 9

ابتهاج بنت قاسم بن بجاد المطيري. 10

أبرار بنت سعيد بن علي األيوبي. 11

أثير بنت حسين بن فايز ال ناجع القحطاني. 12

أثير بنت عبدهللا بن شباب الرحيمي المطيري. 13

أثير بنت عبدهللا بن صالح الزميع. 14

أحالم بنت رشيد بن محمد العبيلي. 15

أروى بنت حسن بن سعد الحويفي. 16

أروى بنت علي بن عميش عكفه. 17

أريج بنت محمد بن عبدالمعين الشتوي. 18

أريج بنت صالح سعد ال عويمر الدوسري. 19

أسماء بنت يحي بن عبدهللا هزازي. 20

أسماء بنت علي قيران العنزي. 21

أصالة بنت محمد بن علي الجعيدي. 22

أصالة منصور العدواني. 23

أفنان بنت وليد بن منصور الراشد. 24

آالء بنت إبراهيم بن سند السنيدي. 25

آالء بنت محمد بن عبدالعزيز الرحيلي. 26

البتول بنت عبدهللا بن سالم باصلوح. 27

الجوهرة بنت عبداللطيف بن إبراهيم العواد. 28

الجوهرة بنت عبدالعزيز األسلمي الشمري. 29

الزهراء بنت فهد بن علي الصبياني. 30

العنود بنت إبراهيم بن سعد البداي. 31

العنود بنت راشد بن عبدالعزيز الجبر. 32

العنود بنت عبدالرحمن بن مبارك بن منيع. 33

المها بنت زيد بن عبدالعزيز بن طالب. 34

الهام بنت عبدهللا األشاعرة القحطاني. 35

الهنوف بنت إبراهيم بن فائز الدوسري. 36

الهنوف بنت سالم بن مبارك الوتده. 37

الهنوف بنت علي بن محمد بن دواس. 38

الهنوف بنت محمد بن عبدالرحمن المعمري. 39

الهنوف بنت محمود محمد محمود األمين. 40

الين بنت سعود ردن الحربي. 41
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امال بنت عبدهللا بن سعيد الخالدي العنزي. 42

أماني بنت مساعد بن خلف العنزي. 43

أمثال بنت فيصل غازي العتيبي. 44

أمجاد بنت بخيت بن مرزوق الصالخ الغامدي. 45

أمجاد بنت مخلف بن هليل الجعفري الشمري. 46

أمجاد بنت صالح سليمان العنزي. 47

أمل بنت خضران بن أحمد الحسني الزهراني. 48

أمل بنت محمد بن عوض العنزي. 49

أمل بنت سيف آل عنيزان. 50

أمواج بنت صالح بن سعيد الشهرى. 51

أنوار بنت عارف بن مرزوق الجعفري الشمري. 52

أنوار بنت غالب بن متعب نجم. 53

إيناس بنت محمد بن سعد بن معتوق األشهب. 54

آية بنت كفاح عبدالرحمن عبد الخالق. 55

بدرية بنت عبدهللا عبيد الشمري. 56

بدور بنت محمد ابن معيض القحطاني. 57

بدور بنت محمد بن زكريا الهوساوي. 58

بسمة بنت محمد بن حسن الخالدى المالكي. 59

بشائر بنت حسن بن أحمد القدرة. 60

بشاير بنت حامد بن علي ال سالم الغامدي. 61

بشاير بنت سعود بن دخيل هللا ال كلثم. 62

بشاير بنت صالح بن ربيع الزهراني. 63

بشاير بنت فيحان بن عبيد العصيمي العتيبي. 64

بشاير بنت سعيد سعد آل خميس. 65

بشاير بنت شينان المسعري الدوسري. 66

بشرى بنت فهد بن عبدالعزيز الجريد. 67

بشرى بنت راشد ناصر السويلم. 68

تهاني بنت علوي بن علي دوشي. 69

تهاني بنت محمد بن سعيد عامر. 70

جواهر بنت عبدهللا بن باتيس. 71

جواهر بنت كهف بن فرج القريشي السبيعي. 72

جواهر بنت محمد بن عبدالرحمن العتيبي. 73

حسناء بنت تركي حويشي الظفيري. 74

حصة بنت حسن بن حمد المنيف. 75

حصة بنت عبدالرحمن بن صالح الطاسان. 76

حصة بنت علي بن صالح القوسي. 77

حصة بنت ناصر بن العقيل. 78

حنان بنت عبدهللا بن محمد دهيس المالكي. 79

حنان بنت عطا هللا بن منور الخالدي العنزي. 80

حنان بنت منسي بن زعل المضياني العنزي. 81

حنان بنت هادي بن سحيم الوثالين السبيعي. 82

حنان بنت خالد العدواني الزهراني. 83
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ختام بنت مهلهل بن شاني رديني. 84

خلود بنت ماجد بن خليفه السبيعي العنزي. 85

خلود بنت محمد بن عبيد الشاطري المطيري. 86

خولة بنت سند بن حمد السند. 87

دالل بنت مطلق عقيل البقمي. 88

رؤية بنت سليمان بن عتيق الضعيفي. 89

رحاب بنت إبراهيم بن عبده بن ناصر مسيري. 90

رحاب بنت عبدهللا بن فرحان الرمالي الشمري. 91

رحاب بنت عقيل بن دلي الفدعاني العنزي. 92

رزان بنت عبدالرحمن بن أحمد عريشي. 93

رسمية بنت بداح بن حسن القحطاني. 94

رغد بنت سلطان بن سعيد العسيري. 95

رغد بنت عبدهللا بن سعد الدوسري. 96

رغد بنت عبدهللا بن سليمان الشبيب. 97

رغد بنت عبدهللا بن محمد الشهراني. 98

رغد بنت محمد بن مصلح الخرش الغامدي. 99

رغد بنت عبدالعزيز عوض ال مارد األسمري. 100

رفعة بنت عبدالعزيز منسي سعيد العمري. 101

رنا بنت علي صالح حادي. 102

رهام بنت فهد مسلم المسلم. 103

روابي بنت علي ناصر المطرودي. 104

روابي بنت محياء صلبي العصيمي العتيبي. 105

روان بنت حمزة بن محمد عبده الميسري. 106

روان بنت سعد بن عبدالعزيز الزهير. 107

روان بنت عايض بن خليف الميزاني المطيري. 108

روان بنت عبدهللا بن ال الخندق القرني. 109

روان بنت فرحان بن سالم المشيطي العنزي. 110

روان بنت محمد بن إبراهيم الخليفه. 111

روان بنت ناصر بن عيد العيد. 112

روان بنت رشيد عبدهللا السكران. 113

ريما بنت معلث بن دبيس الرشيدي. 114

ريمان بنت مبارك بن عبدهللا الدوسري. 115

ريم بنت أحمد بن محمد الحمد البسام. 116

ريم بنت سعد بن علي آل ناشعه الشمراني. 117

ريم بنت صالح بن عبدهللا القباع. 118

ريم بنت عبد الشكور بن رداد المروحي الثبيتي. 119

ريم بنت عبدهللا بن محمد الدويغري. 120

ريم بنت عبدهللا بن محمد الزايدي. 121

ريم بنت عبدالهادي بن علي الشنيفي. 122

ريم بنت علي بن عبدهللا عامر. 123

ريم بنت حميد حميد الزاروط المطيري. 124

ريم بنت هادي بكري حامظي. 125
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ريهام بنت علي بن جبريل الحازمي. 126

ريوف بنت سهل عايض المطيري. 127

زهيرة بنت شاكر بن عليان الشجاع. 128

زينب بنت عثمان بن إبراهيم بن عثمان. 129

سارة بنت عبدهللا بن عبدالكريم الحسن. 130

سارة بنت عاطف عبدالهادي حسن. 131

سارة بنت خالد بن محمد الوليدي الشهري. 132

سارة بنت سامي بن عبدهللا الحداد. 133

سارة بنت سلمان بن عبدالعزيز السليمان. 134

سارة بنت عبدهللا بن فهد النادر الدوسري. 135

سارة بنت عبدالمحسن بن سليمان الطرير. 136

سارة بنت فهد بن عبدالعزيز المويهان. 137

سارة بنت ماضى بن سعد الضوي العنزي. 138

سارة بنت محمد بن أحمد المحبوب. 139

سارة بنت محمد بن ظافر البكري الشهري. 140

سارة بنت عبد هللا الشمراني. 141

سارة بنت عدنان بخيت المالكي. 142

سارة بنت ماجد عصمان العايش الشمري. 143

سارة بنت محمد سعيد ال صفية الشمراني. 144

سامية بنت محمد بن سهو الروقي العتيبي. 145

سحر بنت صالح بن زبون الفدعاني العنزي. 146

سحر بنت مسلم هالل مسلم العصيمي العتيبي. 147

سعاد بنت عادل بن علي السليمي. 148

سعاد بنت عبدالرحمن ابن منصور المحيسن. 149

سكينة بنت ممدوح بن خليل عبدهللا. 150

سالفة بنت معجب الزهراني. 151

سلطانة بنت مسلم بن حميد الموح الدوسري. 152

سمر بنت عبدهللا بن محمد السعيد. 153

سهيلة بنت مسعود بن قعيد العتيبي. 154

شادن بنت عبدالرحمن الطويهر. 155

شذا بنت خالد بن صالح راعي القوده. 156

شذى بنت سليمان بن عبدالعزيز الصرامي. 157

شروق بنت محمد بن السبيعي العنزي. 158

شروق بنت مهدي بن دخيل النخيش  العتيبي. 159

شموخ بنت محمد بن عائض ال سعد القحطاني. 160

شهد بنت جهز بن عايض العضيله المطيري. 161

شهد بنت شافي بن عبدهللا الجرفين الدوسري. 162

شهد بنت محمد بن سعد الرزقان. 163

شهد بنت محمد بن مقعد المقاطي العتيبي. 164

شهد بنت ناصربن إبراهيم النويصر. 165

شهد بنت هادي بن ولي حكمي. 166

شهد بنت راشد سليمان البواردي. 167
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شوق بنت رياض بن عبيد السبيعي العنزي. 168

شيخة بنت مبارك فهد الخنفري القحطاني. 169

شيما بنت إدريس حمزي. 170

صالحة بنت محمد بن ضايف الحارثي. 171

صباح بنت جابر بن يحيى شيعان. 172

صيته بنت شباط بن زبار القرفي البقمي. 173

صيته بنت عايض مسلط البقمي. 174

ضحي بنت خالد القوصي. 175

عائشة بنت عبدالكريم بن عبدهللا الالحم. 176

عائشة بنت محمد بن يوسف بن محمد رافع. 177

عبير بنت صالح بن سالم السليمي الحربي. 178

عبير بنت سعد ال عطيه الخثعمي. 179

عبير بنت مقبل محرب العضيله المطيري. 180

عزيزة بنت سعيد بن مقحم الحافي العتيبي. 181

عزيزة بنت محمد بن بعيجان المخلفي الحربي. 182

عهد بنت عايد بن جزاع العنزي. 183

عهد بنت عساف بن محمد الفريجي الرويلي. 184

عهد بنت محمد بن غميض الدعجاني العتيبي. 185

عهود بنت محمد بن عبد الرحمن المزعل. 186

عهود بنت مياح بن بداي الغيداني الحربي. 187

عهود بنت محمد مقيبل. 188

غادة بنت حسن بن عبدالمجيد الخزمري الزهراني. 189

غادة بنت عبدالرحمن سعيد عايش الشهراني. 190

غدير بنت عبدهللا بن برجس الضعواني الدوسري. 191

غدير بنت فرحان العنزي. 192

غصون بنت ممدوح بن نواف الشريم. 193

فاطمة بنت أحمد محمد المصعبي. 194

فاطمة بنت أحمد شائع ال هديه الشمراني. 195

فاطمة بنت علي بن عبدهللا الجهمي السبيعي. 196

فاطمة بنت محمد بن سعد الداوودي. 197

فاطمة بنت يحي بن طيب أحمد عواجي. 198

فاطمة بنت موسى عبدهللا العنزي. 199

فرح بنت محمد بن عبدالهادي العصيمي. 200

فضيلة بنت عبدهللا بن المعيوف. 201

في بنت أحمد طمش الظفيري. 202

في بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الحبيب. 203

في بنت فهد بن إبراهيم الزأمل. 204

قمراء بنت حسن بن عبد هللا ال عليان القحطاني. 205

كيان بنت حسن بن محمد بن عبدهللا الزهراني. 206

لجين بنت عبدهللا حمزة السبكي. 207

لمى بنت أحمد بن محمد باهمام. 208
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لمى بنت عبدهللا بن ناصر المعشوق. 209

لولوة بنت خالد بن عبدهللا االحيدب. 210

لولوة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الراشد. 211

لينا بنت ناصر بن عبدالعزيز الدريهم. 212

مرام بنت سعيد محمد آل بن مهدي القرني. 213

مرام بنت عبدهللا بن بنيدر السليس العتيبي. 214

مرام بنت عبيد بن محمد آل عيفان القحطاني. 215

مرام بنت مصلح بن صالح األحمدي. 216

مريم بنت مبارك بن بالخير بن عمرو بالعبيد. 217

مريم بنت محمد باوارث. 218

مريم بنت مربح سعود العويمري الرشيدي. 219

مشاعل بنت عبدهللا بن سليمان الجبالي. 220

مشاعل بنت نايف بن عايض الذيابي الرشيدي. 221

مشاعل بنت صالح آل يعن هللا العمري. 222

مشاعل بنت محمد مفلح ال مهدي القحطاني. 223

مشاعل بنت مهدي ناصر ال قنفذ القحطاني. 224

مكية بنت محمد بن سليمان الطريمان. 225

مالك بنت نواف بن نايف الحنوشي المطيري. 226

مالك بنت مبارك هليل العنزي. 227

منال بنت إبراهيم بن ناصر النويصر. 228

منال بنت عقيل بن حمد الداموكي الرشيدي. 229

منال بنت محمد بن فايز العلوي الحربي. 230

منال بنت الفي مطر المطيري. 231

مناير بنت عبيد بن باين الشدادي  الحارثي. 232

منى بنت بتال بن مسعود الحافي العتيبي. 233

منى بنت عيسى بن عوض السبيعي العنزي. 234

منى بنت ماهر بن مبروك البلوشي. 235

منيرة بنت سعد بن عبدالرحمن المسعر. 236

منيرة بنت سعد بن عبدالعزيز الحجي. 237

منيرة بنت عبدهللا حمدان الشمالني العنزي. 238

منيرة بنت عمر بن قاسم حريصي. 239

منيرة بنت هليل بن عبيد العنزي. 240

منيرة بنت سعد الدوسري. 241

منيرة بنت عويض مرعي السبيعي العنزي. 242

مها بنت ذعار بن دهيرم الغضوري العنزي. 243

مها بنت كهاف بن قائل القرفي البقمي. 244

مها بنت الفي بن عوض الرحيمي المطيري. 245

مها بنت محمد بن علوش العاطفي القحطاني. 246

مها بنت ماطر سفر المطيري. 247

موضي بنت منيف بن نايف المديري السبيعي. 248

مياسم بنت عبدالمجيد حمزة العبدلي المالكي. 249

ميعاد بنت عبدهللا بن غزاي السميري العتيبي. 250
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ميعاد بنت فهد بن عبدهللا المريشد. 251

نادية بنت نزال بن غضيان السويدي الشمري. 252

نادية بنت سليمان معزي المالكي. 253

ناله بنت حسن بن حميدي آل مخيط العماري. 254

نجد بنت عبد المحسن متلع هزاع السليح. 255

نجالء بنت عبدالرحمن محمد الشيباني العتيبي. 256

نجود بنت سعد بن عبدالرحمن المنصور. 257

نجود بنت سعيد بن محمد ال حماد القحطاني. 258

نجود بنت صالح بن عبدهللا المقبل. 259

نجود بنت فيصل بن فيحان العتيبي. 260

نجود بنت مفلح بن هال ل العصيمي. 261

نجود بنت محمد سبف ال سلطان القحطاني. 262

نجوى بنت علي بن سعود الفداغي الشمري. 263

ندى بنت خالد بن فهد العبيد. 264

ندى بنت فازع بن عوض العبيدي السلمي. 265

نهلة بنت عبدهللا بن سعود الذيابي العتيبي. 266

نهى بنت سعيد بن حسين بكري. 267

نوال بنت سلمان بن جبران مشنوي. 268

نورة بنت إبراهيم بن عبدالرحمن العوده. 269

نورة بنت تركي بن مويس وجنان العتيبي. 270

نورة بنت جمعة بن شحاذه السبيعي العنزي. 271

نورة بنت حزام بن ناصر الدعجاني العتيبي. 272

نورة بنت زيد بن عبدالعزيز العبدالواحد. 273

نورة بنت سعد بنت مرزوق الشيباني. 274

نورة بنت عيسى بن أحمد القبي. 275

نورة بنت فهد بن عبدهللا السنيد. 276

نورة بنت فهد عماش ال عاطف القحطاني. 277

نورة بنت محمد ابو حيمد. 278

نورة بنت محمد بن حسين خبراني. 279

نورة بنت منصور سعيد آل سرحان القحطاني. 280

نورة بنت ناصر محمد آل سعد القحطاني. 281

نورة بنت فهد حمد المغيربي. 282

نورة بنت محمد الشهراني. 283

نوف بنت عبدهللا بن المطيري. 284

نوف بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الجمعه. 285

نوف بنت نايف بن ضحيان الدغفلي البقمي. 286

نوف بنت عبدهللا علي القصيمي. 287

هاجر بنت علي بن سلطان البنيه. 288

هاجر بنت نايف عبدالرحمن بن مصحن الدلبحي. 289

هديل بنت إبراهيم بن عبدهللا المرزوق. 290

هديل بنت سريان بن حمدان الهذيلي البقمي. 291

هديل بنت عبدالرحمن بن المحيذيف. 292
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هديل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العويس. 293

هناء بنت سعود بن أحمد المزروع. 294

هناء بنت فيحان بن غازي الدعجاني العتيبي. 295

هناء بنت محمد بن علي الجابر العسيري. 296

هنادي بنت ساير راشد الضبيطي المطيري. 297

هند بنت سعود بن مصلح التريباني الشمري. 298

هواء بنت ناصر بن حمد آل دويهم الدوسري. 299

هياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الهويمل. 300

هياء بنت عبدالعزيز بن عبدالمحسن العاصم. 301

هياء بنت محمد آل محبوب الدوسري. 302

هيا بنت منصور بن محمد الضويلع. 303

هيفاء بنت فهاد بن مطلق الحارثي. 304

هيفاء بنت وازع سالم النطعان القحطاني. 305

هيلة بنت سعود بن عبدالعزيز الرامي. 306

هيلة بنت عبدالرحمن بن مزعل الخضير. 307

وجدان بنت راشد بن عبدالرحمن العقيلي. 308

وجدان بنت سعيد أحمد الحميدي الزهراني. 309

وجدان بنت محمد زياد آل سعييد الخثعمي. 310

وديان بنت طه عيد الخيبري. 311

وضحى بنت حنس بن شقيرالعتيبي. 312

وضحى بنت سعد مبارك ال ناصر القحطاني. 313

وعد بنت ضاوي بن عايض النفيعي العتيبي. 314

وعد بنت عبدهللا سالم الحويطي. 315

والء بنت عمر بن مريشيد العضيله المطيري. 316

العلوم الرياضية
أشواق بنت عبيد بن غازي بن فهيد الشيباني. 1

أفراح بنت الفي بن صالح العنزي. 2

أفنان بنت أحمد محسن بن صويلح. 3

أمجاد بنت شبيب بن محمد البكر الدوسري. 4

أمجاد بنت سعيد محمد ال موسى الدوسري. 5

إسراء بنت سعد بن عبدهللا المالكي. 6

إبتسام بنت شديد شداد الضويفري المطيري. 7

أثير بنت محمد بن عبدالرحمن البواردي. 8

أثير بنت عبيد عياد العنزي. 9

أصايل بنت عبدهللا بن إدريس الدوسري. 10

أفنان بنت خالد بن محمد المزيد. 11

أفنان بنت عبدهللا بن إبراهيم بن هزاع. 12

البتول بنت صالح بن عبدالعزيز بن منيف. 13

العنود بنت صالح بن ناصر الخزيم. 14

أماني بنت عبدهللا بن محمد الهويمل. 15

أمل بنت عبدهللا بن حسين الشريف. 16
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أمل  بنت عبدهللا بن صقر الهجله المطيري. 17

أنفال بنت زيد بن العنزي. 18

بدريه بنت مناحي دريميح المقاطي العتيبي. 19

بشرى بنت نزال دهيم الشيباني العتيبي. 20

تهاني بنت محمد ناصر المجمعي السبيعي. 21

حنان بنت بسام عمران. 22

حنان بنت حمدان بن محمد الحبابي القحطاني. 23

ديمة بنت ناصر بن سعدي الغبيوي. 24

روابي بنت منصور الحسين. 25

ريم بنت صالح بن رحيل الشمالني العنزي. 26

سارة بنت راشد بن محمد بن شهيل. 27

سارة بنت محسن بن الشيباني العتيبي. 28

سارة بنت عقيل الفدعاني العنزي. 29

سارة بنت محماس الخنفري القحطاني. 30

سامية بنت معيض العصيمي. 31

سلمى بنت صالح عبدالرحمن السليمي الحربي. 32

سهى بنت فهد السعيد. 33

سوزان بنت متعب المالكي. 34

شهد بنت سحمان سعود بن عبيد السهلي. 35

شهد بنت محمد بن عبدهللا العامري السبيعي. 36

صيته بنت هادي بن جفين الشيباني. 37

ضياء بنت معوض بن صالح المخلفى الحربي. 38

عائشة بنت عبدالرحمن بن البرادي. 39

عبير بنت خالد بن مقبل اليابسي المطيري. 40

عجايب بنت سلطان براك النفيعي العتيبي. 41

عهد بنت عبد هللا بن المقاطي العتيبي. 42

غادة بنت عبد هللا بن القحطاني. 43

غدير بنت سعد مشنف الصبحي. 44

فاطمة بنت منصور بن دويرم. 45

لطيفة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العجالن. 46

لطيفة بنت عبدالواحد المانع. 47

مثايل بنت مطلق عائض الشيباني العتيبي. 48

مرام بنت علي بن مبارك الشهري. 49

مشاعل بنت فهد بن جزا الرحيمي المطيري. 50

مشاعل بنت محمد سعد العوني. 51

منال بنت سعود بن ساري المحانيه السهلي. 52

منيرة بنت يوسف بن سليمان العتيق. 53

مها بنت بجاد بن مرزوق الحربي. 54

مواهب بنت علي بن غزاي المخلفي. 55

نادية بنت سعيد العتيبي. 56

ندى بنت جديع بن جزاء الجياشي الحارثي. 57

نوال بنت مهدي محمد ال رشيد. 58
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نورة بنت نايف بن سفر المرشدي العتيبي. 59

نوف بنت مسري بن ال سويدان القحطاني. 60

نوف بنت هادي بن راشد ال ناصر القحطاني. 61

وضحا بنت صالل بن خميس الدعجاني. 62

وضحى بنت فهد بن عبدالرحمن عون. 63

الفيزياء
أروى بنت عبدهللا الرحمة. 1

أمل بنت عبدالرحمن موسى العصيمي العتيبي. 2

أبرار بنت إبراهيم بن عوض الكناني الزهراني. 3

أثير بنت مشعل بن المقاطي العتيبي. 4

أثير بنت ناصر بن راشد صعيقر. 5

أروى بنت عبدالرحمن بن الشايع. 6

أروى بنت عبدهللا العمران. 7

أسماء بنت خالد بن البعيجان السبيعي. 8

أشواق بنت مبارك بن الشمري. 9

أشواق بنت نواف الجهني. 10

الجوهرة بنت سعيد عبدهللا. 11

العذا بنت فهد بن العيسى. 12

أماني بنت صغيربن الشيباني. 13

أمجاد بنت مصلح بن القالدي الرشيدي. 14

أمواج بنت سعيد بن الزهراني. 15

أنجال بنت سليمان بن الدويش. 16

بشرى بنت عبدهللا حامد ال حميدان الغامدي. 17

بيان بنت ذيب العتيبي. 18

تهاني بنت نافل العصيمي العتيبي. 19

خديجة بنت علي بن مساعد آل مداوي القرني. 20

خلود بنت علي بن الحبيبي الشهراني. 21

داليه بنت راجح مويذي الغضباني العتيبي. 22

رانيه بنت نمر بن الذيابي العتيبي. 23

رغد بنت أحمد الوهابي. 24

رفعة بنت علي بن ال خميس القحطاني. 25

رنا بنت سعد بن إبراهيم الدواس. 26

رنا بنت مفرح بن فريح الشمالني العنزي. 27

رنيم بنت إبراهيم بن بن حمين. 28

رهف بنت محمد العمري. 29

روابي بنت صالح بن العتيبي. 30

ريام بنت صالح عبدالرحمن السحيباني. 31

ريم بنت رشيد بن السليمي الحربي. 32

سارا بنت عمر بن عبدهللا االشدق االموي. 33

سارة بنت دحام بن الفضيلي الشمري. 34

سارة بنت علي بن آل سماح الدوسري. 35
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سارة بنت حباب فارس الغربي. 36

سالفة بنت عبدهللا بن صالح الحسين. 37

سندس بنت صالح بن سليمان الحجي. 38

شذى بنت سعد الحجي. 39

شوق بنت نشمي بن رديني وهبي الحربي. 40

شويهينه بنت فيصل بن الروقي. 41

صفية بنت ناعم بن عقل الشاطري المطيري. 42

ضفاف بنت سعود بن الشمالني العنزي. 43

عذاري  بنت حمد بن المس الشمري. 44

فاطمة بنت سليمان بن أحمد الجابري. 45

فوزية بنت مطير بن سالم اليابسي المطيري. 46

مرام بنت رفيع مظهور العجل الشمري. 47

مرام بنت شريد الشريد. 48

مشاعل بنت ذيب عوض العتيبي. 49

مضاوي بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الفريح. 50

مالك بنت محمد بن عبدهللا النزاوي الجهني. 51

مالك بنت فواز العنزي. 52

مالك بنت محمد شايع الشهراني. 53

مها بنت عبيد العزيزي المطيري. 54

مي بنت عوض بن عتيق العتيبي. 55

نجالء بنت سحيم السبيعي. 56

نجود بنت معيض بن القريشي الزهراني. 57

نورة بنت خالد بن الصالح. 58

نورة بنت سلطان بن حسن القحص. 59

نورة بنت عادل بن راشد المسعود. 60

نورة بنت ماضي بن حزام الهاجري. 61

نورة بنت تركي الفوزان. 62

نورة بنت حميد خلف الشمري. 63

هديل بنت فهد بن بجاد المقاطي العتيبي. 64

هديل بنت سلطان عبدهللا البصيري. 65

هياء بنت مبارك أحمد القريشي. 66

هيا بنت دحلول بن العنزي. 67

والء بنت عوض بن سالم الحربي. 68

الكيمياء
أثير بنت خالد بن حامد الرحيمي المطيري. 1

أثير بنت سويلم بن مطيع الحسني العنزي. 2

أريج بنت عبدهللا بن محمد العطاس. 3

أريج بنت فهد بن عبدهللا بن باز. 4

أسماء بنت حموده حموده شادي. 5

أسماء بنت مشبب محمدالشيباني العتيبي. 6

أشواق بنت عمر بن حريصي. 7
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أالء بنت عبدالرحمن شعار. 8

أالء بنت محمد بعلبكي. 9

أماني بنت زاهي بن متعب القالدي الرشيدي. 10

أماني بنت سرور بن ضيدان  المطيري. 11

أماني بنت علي العنزي. 12

أمل بنت فهد السكران. 13

ابتهال بنت عبد العزيز حاتم. 14

أثير بنت فهد الحيص. 15

أفنان بنت سعيد باني الرحماني البقمي. 16

الجوهرة بنت عبدهللا زعل السبيعي العنزي. 17

العنود بنت أحمد بن إبراهيم حريصي. 18

العنود بنت عبدالوهاب بن حسن سبيه. 19

امتثال بنت محمد بن بخيت بن جابرالطالل. 20

أمجاد بنت ضحيوي فرحان العنزي. 21

أمل بنت عامر بن القميشي المطيري. 22

أمل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الطياش. 23

أمل بنت ماجد بن عبدهللا العمار. 24

أنجود بنت مفلح بن القحطاني. 25

أنجود بنت ياسر بن إبراهيم بن سليم. 26

أنوار بنت عطيه بن منور الرحيمي المطيري. 27

آية بنت أحمد بن يوسف مفتاح. 28

آية سيد علي صالح. 29

بتول بنت عبدالحميد بن محمد الدهيشي. 30

بثينة بنت عبدالعزيز بن أحمد المنصور. 31

بشاير بنت فهد بن عبدالرحمن الصياحي. 32

بشرى بنت سالم محمد حسين ال سالم. 33

بيان بنت عبدالسالم مزنوق. 34

تماضر بنت مخلف بن الدهام الشمرى. 35

جيالن بنت محمود طياوي. 36

حمدة بنت خالد بن أحمد المزروعي العنزي. 37

حنان بنت سلمان بن رزين الرحيمي المطيري. 38

حنان بنت عادل سالخو. 39

حنين بنت عبدالناصر عباس عبدالهادي. 40

خلود بنت يوسف بن محمد عوالي. 41

داليه بنت أحمد بن جابر طواشي. 42

دولة بنت ماهر عبد هللا باموسى. 43

ديما بنت عبدهللا بن فرج الحبشي. 44

ديمة بنت ناصر بن الدغيم. 45

راوية بنت محمد بن قاسم الهوساوي. 46

رندا بنت خالد بن سعد أباحسين. 47

رهف بنت عايض بن عواض العتيبي. 48

رهف بنت محارب بن محمد العنزي. 49
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رهف بنت عبدالرحمن محمد الشعبي الحربي. 50

رواء بنت عثمان العمودي. 51

روان بنت حاكم بن حمدان الحسني العنزي. 52

روان بنت سعود بن عبدالعزيز السياري. 53

روان بنت محمد بن عواض الروقي. 54

ريم بنت سعدى بن منير السلمي. 55

ريم بنت ماجد بن فالح العمري الحربي. 56

ريم بنت عبدهللا القثمي. 57

ريم بنت هاني عبد هللا عرب. 58

ريهام بنت فالح سعود الحسيني الشهراني. 59

ريوف بنت معال بن عياد الحربي. 60

سارا بنت خالد باجنيد. 61

سارة بنت محمد بن محمد التركي. 62

سارة بنت محمود بن محمد الشمري. 63

سامية بنت ماجد بن الميزاني المطيري. 64

سراب بنت خالد الحامدي. 65

سالمة بنت يحي بن حسين الجابري. 66

سلطانة بنت صهيب بن مرزوق المحمد. 67

سلمى بنت نصار بن هليل الذيابي العتيبي. 68

سمية بنت علي بن ناصر الكنعان. 69

سهام بنت سعد نافع الرشيدي. 70

شهد بنت خالد بن أحمد بن جحالن. 71

شهد بنت محمد بن عبدهللا بن زاحم الزاحم. 72

شهد بنت محمد بن منير الشدادي الحارثي. 73

شهد بنت مشعل بن الفهد. 74

شهد بنت صالح أحمد ال جرب الشهري. 75

شيخة بنت محمد بن صالح القحطاني. 76

صبا بنت خالد الحريري. 77

عائشة يوسف الدرويش. 78

عالية بنت هليل بن ساير القصيرى الحربي. 79

عبير بنت فليج بن عبدالعزيز الفليج. 80

عبير بنت رزيق بطي الشبيشيري المطيري. 81

عزيزة بنت زكري النعمي. 82

عال بنت محمد الفياض. 83

عهد بنت عبدالرحمن عبدهللا الركابي العنزي. 84

عهد بنت ملحم مناحي ال مسعود. 85

غالية بنت فهد بن علي ال كزمان. 86

غدير بنت ظاهر بن مرزوق الجعفري الشمري. 87

غدير بنت عبدهللا بن عمر معدي. 88

غرام بنت خالد عبدالعزيز الهجله المطيري. 89

فاتن بنت الفي بن فليج العلوي الحربي. 90

فاتن بنت عبد هللا سمحان السمحان. 91
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فاطمة بنت جنب بن عارف العمري الخالدي. 92

فاطمة بنت عبد هللا حمدان الهويدي. 93

فاطمة بنت محمد سعيد آل كدم القحطاني. 94

فايزة بنت سعيد أوبشير حسن. 95

فايزة بنت ربيع طه. 96

لبنى بنت أحميد بن محمد الحميدي العقيلي. 97

لطيفة بنت سالم بن بخيت الغازي الشمري. 98

لمياء بنت عبدالرزاق بن عبد العزيز الرجيبه. 99

لمياء بنت عواض مزيد الميموني المطيري. 100

مثايل بنت عبدالمحسن بن محمد آل منصور. 101

مرام بنت طارق بن إبراهيم القعيس. 102

مرام بنت حسين صفوق السويحلي الرويلي. 103

مرام بنت عبدهللا ال سويدان القحطاني. 104

مرام بنت ناصر سعود الشمري. 105

مرح بنت خالد بن محمد الخضيري. 106

مريم بنت شطيف بن جعبور. 107

مريم بنت معوض المطيري. 108

مزون بنت محمد بن أحمد الدهيس الزهراني. 109

مالك بنت خلف بن عوض  العنزي. 110

مالك بنت عطيوي بن عواد السبيعي العنزي. 111

منار بنت عبدهللا بن السند. 112

منار بنت علي بن فهد الرشيد. 113

منال بنت فرحان العنزي. 114

منى بنت هالل بن إبراهيم السليمي الحربي. 115

منى بنت هالل بن عريت السبيعي العنزي. 116

منى بنت مسلم اليابسي المطيري. 117

مها بنت سعيد سالم القرني. 118

مي بنت عايد بن العنزي. 119

مي بنت معيض بن مليح الغضوري العنزي. 120

نجود بنت تركي العتيبي. 121

نجوى بنت حمود بن محمد المطيري. 122

ندى بنت إبراهيم بن عبدالرحمن النصار. 123

نمارق بنت كنان بابكر يوسف. 124

نوار بنت غليسان بن كريدي الحسني العنزي. 125

نور بنت أحمد بن سعد الجهيمي. 126

نورة بنت أحمد بن هذال آل شردان. 127

نورة بنت منصور بن مشبب دويرم. 128

نوف بنت بشيرغنام الغضوري العنزي. 129

نوى بنت محماس بن مازن العتيبي. 130

هاجر بنت ساير بن العمري. 131

هديل بنت عابد بن المولد. 132

هديل بنت عبدهللا بن إبراهيم المرشود. 133
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هند بنت جزاء بن بشيرالمطيري. 134

هند بنت خالد بن عبدالرحمن الدبيكل. 135

هيا بنت صالح بن ناصر الطعيس. 136

هيفاء بنت علي بن ضيف هللا شاهر الحارثي. 137

وجدان بنت عواد بن جزاع الحسيني الشمري. 138

وجدان بنت عبدالعزيز عبدالرحمن بن نومان. 139

وجد بنت محمد بن عبدالرحمن المويهي. 140

وداد بنت ضيف هللا بن عقاب الذكري العوفي. 141

ود بنت محمد بن فقيهي. 142

وضحاء بنت صقر بن مفرح المغيري العتيبي. 143

وعد بنت محمد بن فهد التويجري. 144

وفاء بنت محمد خليل الغرابلي. 145

يسرى بنت عبدالكريم الدبسه الزهراني. 146
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اللغة العربية
أسماء بنت محمد حمود الوبيري الشمري. 1

أحالم بنت نايف بن عتيق الدلبحي. 2

آالء بنت سلمان بن القضيبي. 3

العنود  بنت سعود بن مشخص المطيري. 4

أماني بنت مسلم العميري. 5

أمل بنت ناصر بن منصور الشهري. 6

بشائر بنت مساعد بن عبدالعزيز الموينع. 7

بشرى بنت محمد عبدالخالق منصور القرني. 8

بشرى بنت نفل ابن عواض ابن دريبي الدريبي. 9

تماظر بنت عوض بن مرزوق المطيري. 10

جمايل بنت عوض مشعان الحربي. 11

جميلة بنت أحمد الزهراني. 12

جواهر بنت جمعة بن فهد العنزي. 13

جواهر بنت خالد بن راشد الراشد. 14

خديجة بنت ناصر العنزي. 15

خلود بنت محمد بن علي األسمري. 16

راوية بنت شنبر الشهري. 17

رهف بنت معيض القحطاني. 18

روابي بنت عبيد الظهران السهلي. 19

روان بنت عثمان الخضر. 20

روان بنت محمد مريع عسيري. 21

ريما بنت عبدهللا بن عبيد الحلفي المطيري. 22

سارة بنت محمد بن سليمان بن عدال. 23

سارة بنت تركي خلف الهاجري. 24

سلمى بنت فاضل بن محمد الشمراني. 25

سماهر بنت مترك العتيبي. 26

شهد بنت خالد عيسى الغمالس. 27

شوق بنت علي فهد العجالن. 28

شيخة بنت مرزوق الحربي. 29

عائشة بنت بابا جاورا. 30

عبير بنت محمد بن عبدالرحمن السحيم. 31

غادة بنت مطلق العنزي. 32

غيداء بنت خالد بن إبراهيم البليهد. 33

فهدة بنت فهد بن منور الوهيداني الرشيدي. 34

لمى بنت يوسف بن علي السديري. 35

لمياء بنت عبدالعزيز بن حسن سليطين. 36

ليلى بنت خليفة الحربي. 37

مريم بنت الحميدي الحربي. 38

مشاعل بنت سعيد ال ناجع القحطاني. 39

مشاعل بنت يوسف ناصر اليوسف. 40

منال بنت ذيب عبد هللا الشهراني. 41
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منى بنت عبدهللا ناصر السبيعي. 42

ميعاد بنت يحيى بن محمد غروي. 43

نجود بنت خالد المطيري. 44

نجود بنت سفر الحارثي. 45

ندى بنت سليمان بن سعود العقال. 46

ندى بنت عبدهللا بن ناصر الدوسري. 47

نوال بنت حماد بن زايد البديوني العنزي. 48

نورة بنت فيحان بن عبدالمحسن العطاوي. 49

نورة بنت هليل بن سيف الذيابي العتيبي. 50

نورة بنت عبيد العنزي. 51

نورة بنت مسفر القحطانى. 52

نورة بنت نايف مطيلق الغنامي العتيبي. 53

نوف بنت ظافر بن ال شيبان العمري. 54

هال بنت حمدان براز السبيعي. 55

هند بنت سالم بن  فواز الوزيلع النفيعي. 56

هياء بنت زيد بن سعد الشويبي. 57

وضحى بنت راشد بن عيسى الهديرس. 58

وعد بنت عبدهللا بن العاطفي القحطاني. 59

والء  بنت حمود عواض الصعيبي المطيري. 60

التاريخ
أثير بنت محمد إبراهيم بن مسعود. 1

أروى بنت عبدالوهاب ابو هالل. 2

أروى بنت محمد بن جمعه. 3

أسماء بنت صالح الفراج. 4

الجوهرة بنت حمد بن محمد الربيق. 5

الجوهرة بنت مهل المطيري. 6

امال بنت محمد بن ابرهيم السحيباني. 7

أميرة بنت منصور ال جمعان. 8

بشاير بنت غرم هللا بن محمد الغامدي. 9

بشاير بنت خالد عبدالعزيز العمر. 10

جواهر بنت محمد الزهراني. 11

جود بنت سالم الرويس. 12

حصة بنت سعود بن عبدالعزيز بن عقيف. 13

حنان بنت سلطان بن صالح السلطان. 14

خلود بنت علي محمد المالكي. 15

دانة بنت عبدالعزيز غانم. 16

دالل بنت حميد العتيبي. 17

ديما بنت ظافر العجمي. 18

رغد بنت سعد بن عبدهللا الشنيفي. 19
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رفعة بنت مفلح شليويح الدوسري. 20

روان بنت محمد العلياني. 21

روان بنت مريزيق سمران المطيري. 22

ريم بنت محمد الخضري. 23

ريهام بنت محمد سعيد عمير. 24

سارة بنت عبد العزيز عبد هللا الشميسي. 25

سارة بنت عبدهللا العقيل. 26

سماء بنت خميس العتيبي. 27

شهد بنت محمد بن صالح السندي. 28

شيام بنت حمد صالح الجلعود. 29

صالحة بنت عائش بن بنيان لحربي. 30

عبير بنت خالدبن صابر الشالحي المطيري. 31

عبير بنت جبران القحطاني. 32

عهد بنت عبدهللا الشهيوين. 33

فنون بنت سلطان بجاد العتيبي. 34

لمياء بنت منصور ناصر العواجي. 35

مرام بنت سبهان خميس المطيري. 36

مالك بنت عبدالرحمن األحمري. 37

منيرة بنت عويض بن عواض الحربي. 38

منيرة بنت سعود العتيبي. 39

مها بنت عبدالرحمن الزير. 40

موضي بنت ماجد بن محمد البحيري. 41

نجد بنت سويلم النفاعي. 42

نوال بنت محمد عبدهللا السنان. 43

نورة بنت جندول عبدهللا ال جندول. 44

نورة بنت عبدهللا الشمري. 45

نورة بنت محمد عواجي. 46

نوف بنت غازي بن مسعود. 47

هدى بنت سعيد الغامدي. 48

هياء بنت خميس العتيبي. 49

وجدان بنت محمد بن علي الشهري. 50

ود بنت ماهر خميس الربيعه. 51

وعد بنت سعد القحطاني. 52

الجغرافيا
أروى بنت عبدالرحمن بن جمعه. 53

إبتسام بنت مبارك الحربي. 54

األنور بنت رشيد المطيري. 55

الجوهرة بنت فهد القرني. 56

العنود بنت سعود العنزي. 57

الهنوف بنت عبدهللا الوهيبي. 58

أمجاد بنت طارق بالعبيد. 59
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أمجاد بنت عبدهللا العتيبي. 60

أمل بنت محمد القرني. 61

خلود بنت محمد العبيد. 62

خولة بنت عبدهللا الدخيل. 63

رحيل بنت أحمد القرني. 64

روابي بنت خالد الخالدي. 65

ريما بنت حسن السواجي. 66

ريم بنت موسى الحامد. 67

زينة بنت محمد الدوسري. 68

سارة بنت منصور الهمزاني. 69

شوق بنت الزعيلي العنزي. 70

شيخة بنت سعد العويدان. 71

صيته بنت محمد بن عمار. 72

عبير بنت عبدالعزيز بن عيسى. 73

فاطمة بنت ناصر آل شايع. 74

فاطمة بنت ناصر األسمري. 75

في بنت عبدالعزيز السميح. 76

لطيفة بنت عبدهللا ال حمود. 77

لنا بنت سالم الشيباني. 78

مجد بنت عبدهللا الحقباني الدوسري. 79

مريم بنت دخيل هللا العنزي. 80

مزنة بنت سفر العتيبي. 81

موضي بنت داود الحاذور. 82

موضي بنت عبدالعزيز فهد بن سلمه. 83

موضي بنت محمد حكمي. 84

نجالء بنت محمد العتيبي. 85

نجود بنت ناجي السواحله. 86

ندى بنت علي شريفى. 87

نورة بنت عبدالرحمن العروان. 88

نورة بنت عبدالمحسن القريني. 89

نورة بنت علي كعبي. 90

نورة بنت فهد المرشود. 91

نورة بنت محمد العصيمي. 92

هديل بنت حراب الحرابي. 93

وجدان بنت سعيد بن جمعان الشهراني. 94

وردة بنت مبروك الجيزاني. 95

الدراسات اإلسالمية
آسية بنت حسن سرانجاني. 1

آمنة  باه. 2

أسماء باغوامما عبدالرشيد. 3

أسماء بنت عبدهللا شعير العجيان الشراري. 4
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أسما بنت موسى محمد كمارا. 5

أمة النور  عبد الرب. 6

أم كلثوم  جالو. 7

أميرة فانجكوغاء فساندالن. 8

أمينة صالحة بنت رشاد عثمان. 9

أونايا سال إسماعيل. 10

إسنايرة أغينوء أمير. 11

إيمان باغوامما عبدالرشيد. 12

إيمان علي إيبو. 13

ابتهال بنت رايف العمري. 14

أروى بنت ظافر سعيد علي ال حاضر القحطاني. 15

أريج بنت بندر بن بدر الحربي. 16

أشواق بنت علي بن إبراهيم المقرن. 17

أشواق بنت سعيد بن ناصر الصيعري. 18

أفنان بنت محمد رميد عايض المريحمي. 19

العنود بنت عبدهللا العتيبي. 20

الهنوف بنت عبدالعزيز بن محمد العثمان. 21

الهنوف بنت عبدالرحمن الصخابرة الدوسري. 22

أمجاد بنت راشد عبدالرحمن الحجي. 23

إيمان بنت هادي بن علي مصعود. 24

باي بينج بينج. 25

بدور بنت سعد بن حسين الدوخي. 26

بدور بنت يوسف بن المسلم. 27

بشرى بنت عبدالعزيز راشد السكران. 28

بيان تركي مرزوق السلمي. 29

تسميرة عاجل جندا. 30

تهاني بنت الفي العتيبي. 31

جنينة شريف ديفاتوان. 32

جواهر بنت خالد بن راشد العبدان. 33

حسنية كرام سرانجاني. 34

حصة بنت عبدالعزيز العبيسى. 35

حفصة بنت فيروز. 36

حليمة  باه. 37

حليمة بنت سلطان ال مطارد القحطاني. 38

حواء ببا ببا. 39

حور بنت منصور بن عبدهللا المنصور. 40

حياميرة غيمبور بانتواس. 41

خديجة بنت حسين عبدالعزيز. 42

خديجة بنت فالح فالح الرشيدي. 43

خديجة عبد الرحمن جالو. 44

خلود بنت مشعان شارع الرشيدي. 45

خولة بنت يونس وهاب. 46
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خير النساء بونجا عزرائيل. 47

دادو درامي درامي. 48

ديمة بنت محمد بن ناصر الربيق. 49

رحاب محمد عبدالعزيز الحميص التميمي. 50

رحيلة أماندير عودين. 51

رغد محمدزكريا بودقه. 52

رقية  جالو. 53

رميصاء بنت محمد فيصل عبدهللا. 54

رناء بنت صالح بن عبدهللا الزعاقي. 55

رنا بنت عبدالعزيز بن أحمد القصير. 56

رنيم بنت غانم السماعيل. 57

رهف بنت سراج بن عابد القرشي. 58

رهف بنت فهد شافي ال حصين القحطاني. 59

رهف بنت محمد العنزي. 60

روابي بنت علي بن سالم البالل. 61

ريانة بونمالوت بونمالوت. 62

ريم بنت بركات عايد الرشيدي. 63

ريم بنت عبدالحليم الرويشد. 64

ريم بنت عبداللطيف حسن الكناني الزهراني. 65

زينب بنت إبراهيم العقيل. 66

زين فدوا عبدالكريم. 67

سارة بنت حسن هارون. 68

سارة بنت إبراهيم بن علي بن مقرن القصير. 69

سارة بنت مبارك بن عبدهللا غميضه. 70

سارة بنت سعيد القرني. 71

سارة بنت عبدهللا الحسون. 72

سارة بنت محمد ال سبيت. 73

سارة بنت محمد سعيد ال عسكر العمري. 74

سارينا وانج سورونج. 75

سالية  مما. 76

سخنا فاود با. 77

سعدية  تشاكورا. 78

سلمى بنت فهد المشاري. 79

سلمى مسلم كابوغتان ميمبالواغ. 80

سليمة  صو. 81

سمية بنت فرحات مصطفى صاوتكين. 82

سودة باغل حاج علي. 83

سيتي آسية كميد مانجوتاراء. 84

شبريسا ميتاج. 85

شروق بنت خالد بن القريشي السبيعي. 86

شهد بنت بندر المرزوق. 87

شيرين ناميرة نايرة حاج نير. 88
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صميمة مغايونج مكاداتو. 89

عائشة أبو بكر كمال. 90

عائشة إبراهيم تيام. 91

عائشة باري باري. 92

عائشة  مغانيرا. 93

عجباء بنت محمد بن عبدهللا بن صفيان. 94

عفيفة فانونديونجان ماكود. 95

عنان بنت علي غرم هللا المالكي. 96

عهد بنت عايد بن سعود الطويلعي العنزي. 97

عواطف بنت معوض صالح المخلفي الحربي. 98

غادة بنت سليمان بن حواس الحواس. 99

غادة بنت مرضي محمد آل دخنان السبيعي. 100

فاطمة بنت زهراء جوني. 101

فاطمة بنت شريف عبد الحليم. 102

فاطمة بنت محمد الشبرمي. 103

فاطمة بنت حمد بن أحمد حدادي. 104

فاطمة بنت عبدالعزيز بن صالح اللحيدان. 105

فام   جاه. 106

فرحانة مكااليؤ عثمان. 107

لطيفة بنت عبدالحميد الشاطري المطيري. 108

لطيفة بنت عبدالرحمن ال طالب. 109

لمى بنت علي الدخيل هللا. 110

مارجولي يوسف عمر. 111

مارية بنت الحسن سنكاري. 112

مثمرة بنت أنس سمين. 113

مرام بنت علي بن سعيد الزهراني. 114

مرام بنت محمد بن عبدهللا بن عقيل. 115

مريم بنت حسن حسن. 116

مريم بنت عثمان باري. 117

مشاعل بنت ردن عبيد الحارثي. 118

ممد بنتا باه. 119

منار بنت سلطان بن عبدهللا العبدالكريم. 120

منى بنت صالح بن شديد الوهيبي الحربي. 121

منى بنت عبدهللا بن العزة السبيعي. 122

منى بنت محمد بن أحمد كعبي. 123

منيرة بنت ماجد صالح ال مطلق الدوسري. 124

منيرة بنت خالد السليمان. 125

منيرة بنت محمد سليمان الوسيدي الحربي. 126

مها بنت صاهود بن متعب المطيري. 127

مها بنت عبدالرحمن بن سليمان الغصن. 128

مها بنت ناصر بن سعد الدوسري. 129

موانعيد خميس مبندي. 130
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ناجية ساميعو للينا ميرذأنور. 131

نجمة بولوتو حاج رشاد. 132

نداء بنت محمد سعيد ال خثعم القحطاني. 133

ندى بنت سلطان بن صالح العبيسي. 134

ندى بنت مسعود القحطاني. 135

نصريمة بنت عثمان ماندونج. 136

نعيمة بنت شيخ حسن عبد الرحمن. 137

نور خيرة إجالون  أرانج. 138

نورعين ألنتوا خيرالدين. 139

نورعيناء مأملي  ميمبلواغ. 140

نورة بنت أحمد عبدهللا سفر العبدلي المالكي. 141

نورة بنت فهد بن عبدالعزيز العريدي. 142

نورة بنت سلمان عوض العصيمي العتيبي. 143

هله بنت عبيد هللا بن محمد الجميل الحربي. 144

هياء بنت خالد بن سعد بن جوير. 145

هياء بنت منصور بن محمد المنصور. 146

وجدان بنت عبدالعزيزبن عبدهللا المطرودي. 147

وجدان بنت محمد بن عبدهللا السهلي. 148

وداد باغل لقمان. 149

ووري بنت جالجوباه. 150

المكتبات والمعلومات
أريج بنت محمد إبراهيم صالقي. 1

أسماء بنت أنور بن محمد الرويلي. 2

أماني بنت عبدهللا بن ظافر الحارثي. 3

أبرار بنت عبدالمحسن العمير. 4

أثير بنت فيصل علي الصبياني. 5

أحالم بنت محمد شراحيلي. 6

أريج بنت علي العمري. 7

أسماء بنت حمد العجمي. 8

أسماء بنت فهد العقيلي. 9

آالء بنت حمود السليم. 10

العنود بنت خربوش العتيبي. 11

العنود بنت عبدالرحمن المحيسن. 12

العنود بنت منصور المنصور. 13

أمجاد بنت ناصر السهلي. 14

أمل بنت هادي حامظي. 15

بشائر بنت جمعان باسكران. 16

بشاير بنت إبراهيم السليمي. 17

حنان بنت سعيد الزهراني. 18

حنان بنت محمد صدقه عبدالقادر. 19
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دعاء بنت عبدالرحمن العبدالكريم. 20

دالل بنت محمد العنزي. 21

ربى بنت محمد الشهراني. 22

رحاب بنت يحي عواجي. 23

رزقه بنت عبد هللا بن طالع العسيري. 24

رشا بنت طامي القرني. 25

رغد بنت خالد الجهني. 26

رغد بنت سالم منورالحربي. 27

رنا بنت سلطان بن محمد المواش. 28

رنا بنت حسن القحطاني. 29

رهف بنت سيف السمري. 30

رهف بنت عبيد النفيعي. 31

رهف بنت عوض علي القحطاني. 32

روان بنت عبدالعزيز عبدالرحمن المهباش. 33

روان بنت عبدالعزيز علي العمري. 34

ريم بنت حسين العرياني. 35

ريم بنت عبدهللا محمد الجريسي. 36

ريم بنت ملفي الجحدلي. 37

زهراء بنت حسن كريري. 38

سارة بنت أحمد عبدهللا العجراء. 39

سارة بنت شالح عبيد البيشي. 40

سارة بنت حمد الخيال. 41

سارة بنت محمد الفهري. 42

سارة بنت منصور الشباب. 43

سامية بنت وادي العنزي. 44

سامية بنت وصيل الروقي. 45

سديم بنت عبدالكريم بن خالد الخالد. 46

شذى بنت نويفع العنزي. 47

شروق بنت سمير الحربي. 48

شهد بنت خالد عبدهللا الشرهان. 49

شهد بنت سالم نافع العنزي. 50

شهد بنت نواف العنزي. 51

طيف بنت إبراهيم العزاني. 52

عبير بنت محمد عبدالعزيز الحسين. 53

عبير بنت عبدهللا المنصور. 54

عبير بنت فوزان المحارب. 55

عبير بنت مفرح السبيعي. 56

عفاف بنت عشوي العنزي. 57

عهود بنت سعيد الزهراني. 58

غادة بنت ناصر بن ثابت آل سويد. 59

غادة بنت عبداإلله بن عمير. 60

غيداء بنت عبدالعزيز الهزاني. 61
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غيداء بنت عبدهللا العمر. 62

لجين بنت حامد معتوق بني مخشي المالكي. 63

مرح بنت راشد العتيبي. 64

مريم بنت علي الرشيد. 65

مريم بنت علي خجيم. 66

مشاعل بنت جهاد العنزي. 67

منال بنت عبدالرحمن ربيحان. 68

منال بنت عيدان الزهراني. 69

منال بنت فايز األسمري. 70

منيرة بنت مانع العتيبي. 71

منيرة بنت عوض بن مسفر القحطاني. 72

مها بنت عبدالرحمن البحير. 73

مي بنت صقير المطيري. 74

ميعاد بنت عطاا لله العتيبي. 75

نجوى بنت إبراهيم الزبيدي. 76

ندى بنت فرج الجعيد. 77

نوال بنت محمد القرني. 78

نورة بنت أحمد هزازي. 79

نورة بنت زايد بن عبدهللا السهلي. 80

نورة بنت عبدهللا بن علي بن درعان. 81

نورة بنت خالد العتيبي. 82

نورة بنت يوسف الحربي. 83

نوف بنت عبدالعزيز بن سليمان الوشيل. 84

هيفاء بنت أحمد فقيهي. 85

وفاء بنت سعود العتيبي. 86

اللغة اإلنجليزية وآدابها
حصة بنت سلمان جهيمان حليمه العتيبي. 1

مرام بنت ظافر محمد الرباعي الشهري. 2

وئام بنت عبد المحسن سعد النصار. 3
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الحاصالت على درجة البكالوريوس للعام الجامعي 1439- 1440هـ  الفصل الثاني

كلية علوم الحاسب والمعلومات
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الشبكات وأنظمة االتصاالت
أريج بنت محمد بن الفي العنزي. 1

أسماء بنت بدر بن سمير الحربي. 2

أمل بنت مسفر بن رزق هللا الزحامي. 3

إبتسام بنت منيف دخيل هللا المتعب المطيري. 4

ابتهال بنت فهد بن راشد بن أحمد الوهيبي. 5

أثير بنت أحمد بن سعيد أبو تالي األحمري. 6

أثير بنت عبدالعزيز بن سليمان العقيل. 7

أثير عيد مسفر محمد العصيمي العتيبي. 8

أزهار بنت خالد بن هليل الحسني العنزي. 9

إسراء بنت عبدالرحمن عايض آل مرعي األحمري. 10

أسماء بنت عبدالعزيز طالع الشالحي المطيري. 11

أسماء بنت عبدهللا الشيخ محمد. 12

أسماء بنت مقبل عياضه السلمي العنزي. 13

األميرة مشاعل بنت سعود فهد آل سعود. 14

الجازي بنت عبدهللا محمد المحلفي السهلي. 15

العنود بنت سلمان بن عيد الحارثي. 16

الهام بنت عبدهللا بن محمد النفيعي العتيبي. 17

الهنوف بنت ضيف هللا بن فيحان العتيبي. 18

الهنوف بنت محمد بن سعد أبوتيلي. 19

امال بنت سعيد بن محمد الظاهري. 20

أماني بنت عمر بن عبدهللا العيسى. 21

أمجاد بنت سعد بن موسى الحويفر. 22

أمجاد بنت شارع بن سعد القحطاني. 23

أمجاد بنت عبدهللا القحطاني. 24

إيمان بنت عبدهللا بن محمد ال سعيد القرني. 25

آية بنت عبدالعزيز بن زيد البواردي. 26

بيادر بنت خالد بن عبدالعزيز الزومان. 27

تاله بنت سهيل بن عبدالحميد اسكندراني. 28

تغريد بنت محمد بن سعود البيز. 29

تهاني بنت عايد بن سحل العنزي. 30

جميلة بنت عوض ناصر الهرمه. 31

جومانة بنت عبدالرزاق عبد هللا القمزي. 32

حصة بنت إبراهيم بن سليمان المسعود. 33

حصة بنت أحمد بن إبراهيم الغشيان. 34

حصة بنت راشد الحميدي الحربي. 35

حنين بنت محمد بن العبداللطيف. 36

خلود بنت خالد بن صالح القضيبي. 37

خلود بنت معيوف بن محسن بن جريس. 38

داليا بنت عبدهللا بن محمد آل جمعان الغامدي. 39

دينا بنت إسحق توفيق الجمل. 40
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رانية بنت محمد بن علي العماري. 41

رحاب بنت حميد بن راشد الحميدي. 42

رحاب بنت مسلط ضيدان القريشي. 43

رغد بنت عبدالسالم بن صالح العبودي. 44

رفيف بنت حمد بن عبدهللا بن شيحه. 45

رناد بنت عبداللطيف بن سليمان السريع. 46

رنيم بنت بسام بن فهد العكيل. 47

رهام بنت عبدهللا بن عايد السبيعي العنزي. 48

رهام بنت فيصل بن عايد العنزي. 49

رهف بنت محمد بن عبدالعزيز السويح. 50

رهف بنت مطلق بن عوض شمالني العنزي. 51

روان بنت سعود بن عبدالعزيز العقيل. 52

روان بنت عبدالعزيز بن عمر الزايدي. 53

روان بنت محمد بن الهجله المطيري. 54

روان بنت محمد بن عبداللـه. 55

روان بنت فالح عايض فازع الشيباني العتيبي. 56

ريم بنت عبدالوهاب بن أحمد المانع. 57

ريوف بنت عبدهللا بن صالح العمري. 58

زينة بنت عبداللـه مشبب الكناني الشهري. 59

سارة بنت سعد عبيد البقمي. 60

سارة بنت عمر بن علي النحيت. 61

سارة بنت مطلق بن محمد المقرن العتيبي. 62

سارة بنت حجيالن الحجيالن. 63

سارة بنت نادر الملخ. 64

سعاد بنت عبدالرحمن الزيداني الشهري. 65

سمر بنت عبدالعزيز بن زيد النقيه. 66

سميرة بنت مفرح بن قاسم معيني. 67

سمية بنت حسن بن محمد الحماد. 68

سهام بنت محمد بن ناصر البراك الرشيدي. 69

شذى بنت إبراهيم بن محمد الموسى. 70

شعاع بنت مرشد بن راوى الفدعاني العنزي. 71

شماء بنت سعود إبراهيم النزهه. 72

شهد بنت أحمد بن سعد المالكي. 73

شهد بنت محسن بن الفي العوفي الحربي. 74

شوق بنت مغربي بن عبدهللا خبراني. 75

صباح بنت نادر بن مبروك العبدهللا. 76

صفية بنت سليمان بن درع الصالل. 77

طيبة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السليمان. 78

عالية بنت أحمد بن سعيد الشهري. 79

عبير بنت طالل بن مهاوش العنزي. 80

عهود بنت عصام بن أحمد الجبل. 81

عهود بنت فهد نافع الشيباني العتيبي. 82
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غادة بنت محمد مبارك عبدهللا الجرشان القحطاني. 83

غادة بنت هادي بن ال عمر. 84

غال بنت فهد بن إبراهيم بن عبدهللا التمامي. 85

غيداء بنت خالد بن محمد بن زيد. 86

فاطمة بنت عبد هللا العبد العظيم. 87

فاطمة بنت حمدان بن سعد العمري. 88

فاطمة بنت عبدهللا سالم آل محمد الغامدي. 89

فاطمة بنت محسن ضيف  هللا بن عرمان المطرفي. 90

فتون بنت ناصر بن السمي البقمي. 91

في بنت سعود بن علي السعود. 92

في بنت صالح بن هذلول الهذلول. 93

لجين بنت صالح إبراهيم صالح الجريس. 94

لطيفة بنت خالد بن محمد الحيان. 95

لطيفة بنت سالم راشد المحيميدي السهلي. 96

لينا بنت ناصر بن سعدي الغبيوي. 97

لينا بنت ناصربن محمد العبدالكريم. 98

مريم بنت شديد بن مسفر النتيفات. 99

مريم بنت عبدهللا علي ال قاسم النجراني. 100

مريم بنت عبدالجواد عواد الفرا. 101

مزن بنت سعيد سعدون الودعاني الدوسري. 102

مشاعل بنت سعيد بن عبدهللا بالبيد. 103

مالك بنت علي ابن حسن الشوقبي المالكي. 104

منار بنت محمد رافع ال دخيل هللا العمري. 105

منال بنت تركي بن القحطاني. 106

منال بنت سعد بن دخيل هللا القرفي البقمي. 107

منال بنت شديد بن شداد الميزاني المطيري. 108

منال بنت طالب بن سليم السرهيد  الجهني. 109

منتهى بنت موسى بن محمد الموسى. 110

منيرة بنت غانم بن سعيد الفهري القحطاني. 111

مها بنت محمد بن زارع الحربي. 112

مها بنت ناصر بن إبراهيم العريني. 113

ميعاد بنت ثابت بن خضير الشالحى المطيري. 114

ميعاد بنت محمد بن عوض العمري. 115

نجالء بنت محمد بن فائع سوادي عسيري. 116

نجود بنت فهد بن سليمان الطيار. 117

ندى بنت شاهر بن سعد الكلثمي. 118

ندى بنت عبدهللا بن هليل الحربي. 119

نوال بنت شوعي بن أحمد جراح. 120

نورا بنت بدر بن جازي الفقيري العنزي. 121

نورة بنت سعيد بن مرزوق الحارثي. 122

نورة بنت صالح بن إبراهيم الصالح. 123

نورة بنت عبدهللا بن محمد بن جرجير. 124
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نورة بنت عيضه بن عبدهللا العبدلي المالكي. 125

نوف بنت حمد بن محمد بن يابس. 126

نوف بنت سلطان بن عبدهللا المريشد. 127

نوف بنت طارق بن بدر العسكر. 128

نوف بنت عبدهللا بن الدليالن. 129

نوف بنت عيد بن السناني الجهني. 130

هاجر بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الجليفي. 131

هدى بنت سعود بن مهجع العنزي. 132

هديل بنت عبدهللا بن محمد المطيري. 133

هال بنت عمر بن عبدهللا أبو شلفا الكلثمي. 134

هند بنت ناصر بن صالح العميل. 135

هيفاء بنت سعد بن عبدهللا بن جمعه. 136

وجدان بنت عادل بن محمد ابوذياب. 137

وداد بنت سعد بن فواز السميري العتيبي. 138

وفاء بنت يحي بن قاسم الحكمي الفيفي. 139

وفاء بنت يوسف بن سعاف التيماني. 140

وفاء بنت علي غيالن الزيد. 141

والء بنت راشد بن التميمي. 142

علوم الحاسبات
أثير بنت عبيد هللا بن خلف الشمالني العنزي. 1

أروى بنت أحمد بن يحيى القحطاني اليماني. 2

أروى بنت عيسى بن إبراهيم ال حابش العلياني. 3

أروى بنت علي صالح خشيل. 4

أسماء بنت خلوفة بن محمد شبنان. 5

أسيل بنت علي إبراهيم القاسم. 6

أماني بنت طلق مطيلق المطيري. 7

أمجاد بنت دخيل بن سعيد ال سلمان القحطاني. 8

أمينة  بنت فريح بن هديبان الحيسوني الحربي. 9

ابتهاج بنت ظاهر بن زعل العنزي. 10

أثير بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الريس. 11

أثير بنت محمد بن عبدهللا دماس الزهراني. 12

أحالم بنت صبار بن عابر العنزي. 13

أروه بنت علي بن حمود الحازمي. 14

أروى بنت فوزي بن صالح الخيبري. 15

أريج بنت خلوفه بن عبدهللا آل سعد األحمري. 16

أريج بنت محمد بن عبدالمحسن السلطان. 17

أريج مساعد جابر بني عبداله المالكي. 18

إسراء بنت عارف ابن مالك السعدون. 19
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إسراء بنت عقبة بن عبدالكافي مشعل. 20

أسماء بنت سعود نافع القالدي الرشيدي. 21

أسماء بنت عبدهللا سعد القرعان القحطاني. 22

الجوهرة بنت شالح بن حمود الشيباني. 23

الجوهرة بنت محمد عويد الحريص المطيري. 24

العنود بنت سعد بن عيد القحطاني. 25

العنود بنت مزيد بن غازي النفيعي. 26

الهام بنت سفر بن محمد العصيمي العتيبي. 27

الهنوف بنت عبدالعزيز بن ناصر العبدهللا. 28

أماني بنت عبدهللا عبد العزيز الحصيني. 29

أمجاد بنت قاسم قحيط االشجعي العنزي. 30

أمجاد بنت وريع بن نايف األسلمي الشمري. 31

أمجاد بنت يوسف آل صميد المنتشري. 32

أمل بنت عبدالعزيز بن إبراهيم بن محارب. 33

أمل بنت عقيل بن جبر المطيري. 34

أمل بنت نواف بن عبدهللا الخمعلي العنزي. 35

أميرة بنت منصور بن فرحان  العنزي. 36

أميرة بنت صالح أحمد الشامي. 37

أنفال بنت عبدالملك ناصر البواردي. 38

إيمان بنت أحمد بن عجي. 39

بتول بنت صقر بن أحمد الحازمي. 40

بتول بنت عبدهللا بن محمد التميمي. 41

بشاير بنت ساير بن محيل بن عايض الذيابي. 42

بشاير بنت غانم سعد آل برمان القحطاني. 43

بشاير بنت مطوع بن ناصر السبيعي. 44

بشاير بنت هالل بن عايض المطيري. 45

بشرى بنت أحمد صالح ال مشيعل العمري. 46

بشرى بنت صالح عبدالكريم البطي. 47

بشرى بنت علي بن محمد ال أحمد عريشي. 48

بنان بنت محمد بن ال عامر األسمري. 49

بيان بنت نادر بن عبدهللا ال شويرد. 50

تغريد بنت سعيد بن محمد الشهراني. 51

تغريد بنت مطر هليل الحربي. 52

تهاني بنت حسين بن أحمد سفياني. 53

تهاني بنت محمد بن مشبب الشهري. 54

جميلة بنت مسعود زيدان المطيري. 55

جواهر بنت سعد ناجي الجياشي الحارثي. 56

جوزاء بنت عايش بن حمد الخيبري. 57

جوزاء بنت محمد بن خلف الشمري. 58

جوزاء بنت عايد المظيبري الرشيدي. 59

جوهرة بنت محمد بن حمد الجبير. 60

جيهان بنت فرحان صخيل السبيعي العنزي. 61
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حسناء بنت محمد بن سعيد الروقي العتيبي. 62

حصة بنت حمد بن عبدهللا التويم. 63

حصة بنت سلطان بن عامر العامر الدوسري. 64

حصة بنت عبدهللا بن سليمان النافع. 65

حليمه بنت سعيد بن محمد الشعالن. 66

حنان بنت فهد بن إبراهيم الحميدي. 67

حنين بنت سليمان بن محمد الجريبيع. 68

خلود بنت حسن بن يحيى سالمي. 69

خولة بنت عبدالعزيز بن محمد الفايز. 70

دانة بنت حسن أحمد الحداد. 71

درة بنت خالد بن عبيد الصويغ. 72

دالل بنت جارهللا عبدهللا ال مطارد القحطاني. 73

ذكرى بنت محمد بن ناصر الرشيد. 74

رانية بنت زهير علي الجزائرلي. 75

رحاب بنت إبراهيم بن يحيى عطيف. 76

رذاذ بنت محمد بن ذعار الشبوي القحطاني. 77

رزان بنت محمد إبراهيم العتيق. 78

رغد بنت محمد بن سعيد غواء. 79

رغد بنت نايف بن عبدهللا الجميلي الحربي. 80

رغد بنت عبدالرحمن حمد عبدالرحمن العسكر. 81

رنا بنت سعد بن عيد العبدلي المالكي. 82

رنا بنت محمد بن قاسم الغزواني. 83

رنا بنت هزاع بن نايف المقاطي. 84

رندا بنت غائب بن محماس الشدادي الحارثى. 85

رنيم بنت صالح بن فهد الشارخ. 86

روابي بنت سلمان بن المهلكي المطيري. 87

روابي بنت عبدالكريم بن سلطان المحمد. 88

روابي بنت مساعد عبدالمحسن سعيد. 89

روان بنت أحمد بن غيثان األحمري. 90

روان بنت سالم بن محمد ال هايض. 91

ريم بنت حسن بن فهد ال غوينم. 92

ريم بنت سعد بن سعيد المسيلي. 93

ريم بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهذيلي. 94

ريم بنت نايف بن محمد العنزي. 95

سارة بنت عجالن بن يوسف العجالن. 96

سارة بنت عشق بن تركى القحطاني. 97

سارة بنت علي بن محمد ال مسفر. 98

سارة بنت محمد بن إبراهيم اليحياء. 99

سارة بنت محمد بن سعيد مرتضى. 100

سارة بنت محمد بن علي آل غرمان األسمري. 101

سارة بنت ناصر آل عبود القحطاني. 102

سجى بنت عمر بن صالح الصحفي. 103
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سدين بنت موسى بن إبراهيم بن محياء. 104

سلمى بنت عبدالهادي بن محمد القحطاني. 105

سماح بنت يوسف بن حمد الذياب. 106

سمر بنت حسين بن علي العلي. 107

سمر بنت عربي بن غازي عبدالرزاق. 108

سمية بنت عقبه بن عبدالكافي مشعل. 109

سناء بنت مطلق بن علي  العتيبي. 110

سهام بنت سهل المرشدي العتيبي. 111

شذى بنت مصطفى بن عبدالقادر جودة. 112

شمائل بنت حمد بن صالح الجلعود. 113

شهد بنت ظافربن حمد العاطف. 114

شهد بنت عزيز بن سعد العتيبي. 115

شهد بنت فهد بن عايد المطرفي. 116

شهد بنت فيصل بن علي المهلكي المطيري. 117

شوق بنت علي بن عبدهللا العلي الزهراني. 118

شيمة بنت فالح بن ناجي المطيري. 119

صالحة بنت يحي بن سويد األحمدي الزهراني. 120

صالحة بنت جابر الحياني القحطاني. 121

عبير بنت بدر بن غازي الناحل الحربي. 122

عبير بنت فيحان عبدالهادي الغبيوي العتيبي. 123

عهد بنت متعب بن مخلف العنزي. 124

غادة بنت يحيى اليحيى. 125

غادة بنت دخيل بن غالب الجبرين المطيري. 126

غالية بنت بعيجان بن مشرع البقمي. 127

غدى بنت عبدهللا مبارك الدوسري. 128

غيداء بنت حمد بن صنيتان البراق الثبيتي. 129

غيداء بنت عادل بن محمد عمير. 130

غيداء بنت فهد بن جالي الرحيمي المطيري. 131

فاتن بنت عبدهللا بن محمد البواردي. 132

فاطمة بنت مسيب بن محمد المغربي. 133

فاطمة بنت الزهراء بنت عماد بن أحمد شداد. 134

فاطمة بنت عبدهللا ناصر الصائغ. 135

فايزة بنت علي بن خلف الفريدي الحربي. 136

فرح بنت عبدالعزيز عبدالرحمن النصرهللا. 137

فردوس بنت عبدالقادر بن أحمد حقاش. 138

فلوة بنت خالد بن عبدهللا القعيد. 139

في بنت خالد بن عبدهللا البداح. 140

قمر بنت أحمد حمد السناني. 141

لبنى بنت محمد بن المعتق القحطاني. 142

لما بنت منصور بن عبدهللا العمر. 143

لمى بنت عايد بن حمود المطيري. 144

لمى بنت محمد بن سعد الفهد. 145
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لمياء بنت إبراهيم بن محمد الحمادي. 146

لولوة بنت عبدهللا بن صالح الخليفي. 147

مرام بنت ظافر بن معاضه الرياعي الشهري. 148

مرام بنت نايف بن سند القصيري الحربي. 149

مريم بنت سعيدان بن جزاء  العتيبي. 150

مريم بي بي محمد فاروق. 151

مريم بنت رائد عمر قاضي. 152

مشاعل بنت هزاع بن ماجد ابن قرمله. 153

مليحة بنت عيسى بن محمد الطيران. 154

منار بنت سليمان بن سعد الداود. 155

منار بنت عبدهللا بن سالم السالمي الزبيدي. 156

منال بنت صعيب بن المهيمزي الرشيدي. 157

منال بنت غانم بن مشاري المشاري. 158

منال عبدالرحمن عبد العزيز السراء. 159

منال عقيل بن جبر المطيري. 160

منيرة بنت زيد بن علي آل مغيره. 161

منيرة بنت علي بن عبدهللا حساني. 162

منيفه بنت مريع المهيمزي الرشيدي. 163

مها بنت فيحان السهلي الحربي. 164

مها بنت محمد بن فرحان ال نادر الدوسري. 165

مها بنت حسن إبراهيم الخنفرى القحطاني. 166

ميار بنت سعود بن العريفي. 167

مي بنت مشبب بن  محمد الشهراني. 168

ميثاء بنت محسن بن صالح بالعبيد. 169

نبأ بنت سليمان بن محمد العريفي. 170

نجالء بنت سلطان بن عبدهللا العباد. 171

نجالء بنت محمد بن فرح العتيبي. 172

نجوى بنت ناصر بن مرعي الشهراني. 173

نحاء بنت عبدهللا بن محمد المحمدي السبيعي. 174

نهى بنت سعود بن إبراهيم المفرج. 175

نوال بنت عطش بن هليل الشيباني العتيبي. 176

نورة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن العيسى. 177

نورة بنت عثمان بن حمد بن عبدهللا العثمان. 178

نورة بنت ثامر بن عبدالرحمن عموش. 179

نورة بنت رشيد بن عبدهللا النوفل. 180

نورة بنت سعد بن حمد الزومان. 181

نورة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الشميسي. 182

نورة بنت عبدهللا بن إبراهيم الحمود. 183

نورة بنت عبد هللا بن الحميد. 184

نورة بنت عبدهللا بن غالب المقاطي. 185

نورة بنت مسفر بن دبسان الشرمي القحطاني. 186

نورة بنت محمد فرج الطالل. 187
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نوف بنت سعود بن سهو المغيري العتيبي. 188

نوف بنت مطلق بن عبيد النفيعي العتيبي. 189

هاجر بنت محمد بن علي عسلوف. 190

هاجر بنت خالد يوسف األحمد. 191

هدى بنت عبدهللا بن عمر الجلعود. 192

هدى بنت ناصر بن عبدالغني بن أحمد حجازي. 193

هدى بنت دليم عبدالعزيز آل حميد الدوسري. 194

هديل بنت عبدهللا بن محمد بن حسين. 195

هديل بنت عبدهللا عوضه الشهري. 196

هنوف بنت علي بن هلهول االشجعي الرويلي. 197

هياء بنت إبراهيم بن يوسف الدكان. 198

هياء بنت عبدالعزيز بن حمد بن خثران. 199

هياء بنت محمد بن عبدالعزيز القديري. 200

هيفاء بنت حميد بن محمد الحميد. 201

هيفاء بنت صالح بن عبدالمحسن بن عبيد. 202

وجدان بنت مانع علي آل الشقي القحطاني. 203

وداد بنت عواد بن عبدهللا السبيعي العنزي. 204

وداد بنت يحي بن محمد مسملى. 205

وصايف بنت بندر بن هندي السميري العتيبي. 206

وضحى بنت عبدهللا بن علي السبر. 207

وفاء بنت عامر عبدهللا المزروع. 208

نظم المعلومات
آالء بنت دواس بن راشد آل دواس. 1

أثير بنت حميد بن محمد الزايدي. 2

أثير بنت عبدالرحمن بن سعد آل زعير. 3

أثير بنت محمد بن صالح الحماد. 4

أحالم بنت عناد بن ذياب العنزي. 5

أحالم بنت سليمان شريف العليلي المالكي. 6

أريج بنت محمد بن عبدالرحمن الناصر. 7

أسماء بنت عوض بن محمد آل هادي. 8

أشهاد بنت فهد عبدهللا الجارهللا. 9

أشواق بنت سمير بن محمد شبيلي. 10

أمل بنت محمد بن حماد الرويضي الرشيدي. 11

أمل بنت منيف بن نايف المطيري. 12

أميرة بنت معوس بن عبدهللا القحطاني. 13

إيناس بنت صالح بن محمد بن علي بطيش. 14

ابتهاج بنت محمد بن عيسى الحماد. 15

ابتهال بنت محمد بن ضيف هللا النفيعي. 16

أثير بنت جزاء بن المسردي القحطاني. 17

أثير بنت صالح بن محسن العطاس. 18

أثير بنت عبدهللا بن أحمد الحسني الزهراني. 19
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أثير بنت علي ابن صالح القحطاني. 20

أثير بنت نوار بن شجاع الدعجاني. 21

أروى بنت راشد بن إبراهيم بن كليب. 22

أريج بنت عبدهللا بن بدوي الكثيري. 23

إسراء بنت أحمد عوضه القرشي الزهراني. 24

أسماء بنت سعود المهيمزي الرشيدي. 25

أفراح بنت محمد عواد السبيعي العنزي. 26

أفنان بنت عبدهللا فهيد الشكره. 27

آالء بنت ماجد بن عبد العزيز الشارخ. 28

البتول بنت عبدالرحمن بن أحمد الفريدي. 29

الجوهرة بنت خالد بن صالح الكويليت. 30

الريم بنت إبراهيم بن صالح الدخيلي. 31

العنود بنت بدر بن محمد القحطاني. 32

العنود بنت خالد بن محمد القفاري. 33

العنود بنت فهد بن عبدالكريم البكر. 34

العنود بنت خالد محمد الحمالي القحطاني. 35

العنود بنت عبدالرحمن عبدالعزيز السدحان. 36

العنود بنت عبدالرحمن عبدهللا السويدان. 37

المها بنت محمد بن عياد الجهني. 38

الهنوف بنت محمد بن عبدهللا المزيعل. 39

الهنوف بنت عبدالعزيز بن عبودي. 40

أمجاد بنت ابو بكر بن عبدهللا االشدق االموي. 41

أمجاد بنت عبدالعزيز بن محمد ال عبيد. 42

أمجاد بنت مفرح محمد آل سعران القحطاني. 43

أمل بنت تراحيب بن جبر الهجله المطيري. 44

أمل بنت طارق بن عبدالصمد الرشيد. 45

أمل بنت عوض بن صالح المطيري. 46

آية بنت عبدالسالم الحجي. 47

بتول بنت عبدهللا بن محمد الوهيبي. 48

بتول بنت عبدالرحمن محمد ال التركي القحطاني. 49

بدور بنت فائد بن راجي الحربي. 50

بدور بنت ماجد بن علي القحطاني. 51

بشاير بنت صالح بن حسن السميدع. 52

بشاير بنت صالح بن سالم حترش. 53

بشاير بنت مساعد مبارك الحربي. 54

تذكار بنت محمد بن أحمد العيسى. 55

تغريد بنت سعود بن نايف بن بتال. 56

تماضر بنت سعد بن سليمان البدنه. 57

تهاني بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المويزري. 58

تهاني بنت عبدهللا بن إبراهيم العلوش. 59

تهاني بنت فريح بن سند الشمري. 60

جوهرة بنت صالح عبدربه المصعبي. 61
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حبايب بنت عامر بن علي النصافي المطيري. 62

حصة بنت علي بن القرني. 63

حنان بنت خليف بن ذرف العمري الحربي. 64

حنان بنت سجدي بن العضياني العتيبي. 65

حنان بنت محمد بن علي العاصمي. 66

حنان بنت منيع بن فازع الهجله المطيري. 67

حوراء بنت عادل بن زيد المضحي. 68

خديجة بنت محمود يدك. 69

خديجة بنت أيسم بن صالح الدين خان. 70

خلود بنت بدر بن عبدهللا الدخيل هللا. 71

خلود بنت حزوم بن حصن الشمري. 72

دالل بنت شايع بن عبدهللا الزهيري. 73

دنا بنت أحمد بن عبدالرحمن الوهيب. 74

دنى بنت صالح بن محمد العريني. 75

دينه بنت غريب السوسي. 76

رئام بنت عبدهللا بن إبراهيم المحيميد. 77

رحاب بنت محمد بن عبدالرحمن العواد. 78

رحاب بنت عياد مناور الفريدي الحربي. 79

رزان بنت حمود بن برجس آل سعد القحطاني. 80

رزان عبدالرحيم سالم باعباد. 81

رغد بنت دخيل هللا بن علي العروي. 82

رغد بنت سعد بن صالح العقيل. 83

رغد بنت سعيد عبدهللا سعيد القحطاني. 84

رغد بنت معيض يحي ال غريب القحطاني. 85

رنا بنت إبراهيم حجاج غازي القالدي الرشيدي. 86

رنا بنت ماجد بن عبدهللا التركي. 87

رنى بنت خالد بن عواض الشالحي المطيري. 88

رهام بنت قاسم ابن بخيت البشيري الزهراني. 89

رهف بنت حسن بن يحي آل مشافي عسيري. 90

رهف بنت صالح بن مبارك الشهراني. 91

رهف بنت محمد بن سعيد ابن جلخف. 92

رهف بنت سعود عبدالمحسن محمد العاطفي القحطاني. 93

روان بنت أحمد بن علي الشهري. 94

روان بنت خالد بن سالم البيضاني الزهراني. 95

روان بنت عبدهللا بن حمود ال عايض الحارثي. 96

روان بنت محمد بن عبدهللا آل دغيش. 97

رويده بنت عبدهللا بن راشد القاسم. 98

ريما بنت خالد بن يحي اليحى. 99

ريما بنت صالح بن محمد الهدياني. 100

ريما بنت عبدالرحمن بن فهد السند. 101

ريما بنت عبدهللا بن حسن ال نويهض. 102

ريم بنت إبراهيم بن عبدهللا الصغير. 103

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

225

ريم  بنت أحمد بن عبدالعزيز الشبري. 104

ريم بنت عبدالرحمن بن حسن الوليدي. 105

ريم بنت عبدالرحمن بن سعود العبيد. 106

ريم بنت عبد هللا بن محمد الزحيفي. 107

ريم بنت عبد المجيد بن العاصي الهذال. 108

ريم بنت محمد بن هديان الهديان. 109

ريم بنت عوض مصلح الشيباني العتيبي. 110

ريميه بنت حاجي جابر المطيري. 111

ريناد بنت مسفر بن مبارك اللويمي. 112

ريهام بنت سعد بن عبد هللا الغانم. 113

زينب بنت مشبب بن شحيبان العتيبي. 114

سارا بنت ناصر بن خميس النفيعي العتيبي. 115

سارة بنت عبدهللا بن ناصر الخطيفي. 116

سارة بنت منصور بن منيف الدوسري. 117

سارة بنت عبدالرحمن بن حمد الموسى. 118

سارة بنت عبدهللا محمد الزأمل الشمري. 119

سارة بنت عبيد بن عبدهللا العجيري. 120

سارة بنت علي بن عبدهللا الهذلول. 121

سارة بنت عواض بن فالح الشلوي. 122

سارة بنت فهد بن عبدهللا السنيدي. 123

سارة بنت محمد بن إبراهيم الشبيب. 124

سارة بنت نايف بن محمد بن جساس. 125

سارة بنت عبدالرحمن الدعجاني العتيبي. 126

سالي بنت عبدالرحمن بن سعيد الغامدي. 127

سجى بنت محمد بن حمد الصفيان. 128

سراب بنت عياد بن محبوب عتيق الجبعاء. 129

سلطانة بنت موفق بن سعود السديري. 130

سلمى بنت مسفر الحيدان القحطاني. 131

سلوى بنت خلف بن مرزوق المطيري. 132

سما بنت عبدالرحمن بن محمد الجلعود. 133

سماهر بنت هالل ابن حسين مدخلي. 134

سمر بنت عبدهللا بن صقر المطيري. 135

سمر بنت عبدهللا محمد الربيعان. 136

سمية بنت عبدهللا عبدالمحسن السلوم. 137

شروق بنت شباط بن محمد السبيعي. 138

شريفة بنت محمد بن عقيل االمير. 139

شهد بنت بندر بن عبدالرحمن القميزي. 140

شهد بنت سليمان بن راشد الدبيان. 141

شهد بنت سليمان بن سعد التركي. 142

شهد بنت صالح بن المفلح الجذالني. 143

شهد بنت عبدهللا بن فهد آل بوراس. 144

شهد بنت محمد بن صالح النجيدي. 145
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شهد بنت محمد سالم آل جرو القحطاني. 146

شهد بنت منصوربن ال محمود. 147

شهد بنت حسين العمري السبيعي. 148

شوق بنت عيسى بن حمد العنزي. 149

شوق بنت مساعد بن عبدالعزيز بن سلمه. 150

شوق بنت وليد بن صالح العمير. 151

شيخة بنت سعد عبد هللا ال عاطف القحطاني. 152

صبا بنت إبراهيم بن فالح السكران. 153

صفاء بنت ابوبكر إسماعيل ميغا. 154

صفية بنت جبلي بن محمد عتودي. 155

صفية بنت مسعود بن رشيد ال حامد. 156

عائشة بنت كناني بن علي الشريف. 157

عاليه بنت أحمد بن عبدهللا القضيبي. 158

عبير بنت تركي بن عمر الجلعود. 159

عبير بنت ناصر بن ضيف هللا العركي العتيبي. 160

عذيبه بنت خلف سالمة العنزي. 161

عروب بنت عبدالمحسن بن أحمد الثميري. 162

عزة بنت رياض بن عبدالكريم الصالح. 163

عال بنت محمد بن علي الشهري. 164

عهد بنت الفي بن عون هللا المطيري. 165

عهود بنت علي بن مونس الشمري. 166

غادة بنت محمد بن محمد النايل. 167

غادة بنت سامي بن محمد الحربي. 168

غادة بنت عوض بن جزاء الحربي. 169

غادة بنت محمد بن جريبيع الصقري. 170

غالية بنت خالد بن سعد بن محمود. 171

غالية بنت علي عبدهللا المطيري. 172

غدير بنت سعد بن عبد العزيز قاسم. 173

غدير بنت مرضي حمد آل حسينه الدوسري. 174

غيداء بنت حسن بن عائض الردادي. 175

غيداء بنت عبدهللا بن إبراهيم ال طالب. 176

فاطمة بنت محمد بن ملفي المالكي. 177

فاطمة بنت خالد بن خميس الدوسرى. 178

فاطمة بنت نواش بن عواد العنزي. 179

فاطمة بنت ظافر آل هبشان الشهراني. 180

فتون بنت بندر بن عبد العزيز العويد. 181

فتون بنت عائض بن ثواب الحربي. 182

فتون عبدالرحمن ناصر العضياني العتيبي. 183

فلوه بنت محمد بن حسن الحماص البلوي. 184

فهدة بنت عبد العزيز بن محمد المتيعب. 185

فوز بنت راشد بن محمد بن خضير. 186

في بنت تركي بن علي بن محمد بن مشعان. 187
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قمر بنت عبدالسالم الحاج حسين. 188

لبنى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السليمي. 189

لجين بنت سعد بن عبدالعزيز الطمره. 190

لمى بنت فهد بن زأمل بن عكرش. 191

لمى بنت فهد بن عبدالعزيز اليوسف. 192

لمياء بنت صالح بن سليمان الحماد. 193

لمياء بنت مقبل بن عبدهللا الشمري. 194

لينا بنت محمد بن ناصر السيف. 195

ماجدة بنت ضامن بن زعل السبيعي العنزي. 196

مجد بنت بجاد بن غزاي المطيري. 197

مجد بنت ضيف اللـه بن مصلح الغريبي. 198

مرام بنت خالد بن عبدالعزيز الماضي. 199

مرام بنت عبدهللا بن صالح العسكر. 200

مرام بنت مناحي بن ضحيان الدغفلي البقمي. 201

مرح بنت عبدهللا بن محمد العامر. 202

مريم بنت معتق بن الداموكي الرشيدي. 203

مريم بنت سعدي خويتم العتيبي. 204

مزون بنت حسين فائز آل موطان الشهراني. 205

مضاوي بنت نازل بن غثيث الشمري. 206

مالك بنت سعد بن مفرح الدوسري. 207

منار بنت هشام بن فهد الدوخي. 208

منال بنت عبدالكريم بن عقيل المطيري. 209

منى بنت خالد بن الشنيفي. 210

منى بنت فهد بن ناصر الخشيم. 211

منى بنت مفرح سليمان ال معافاء الشهري. 212

منيرة بنت سعود ناصر بن حوتان. 213

منيرة بنت محمد بن عثمان المزروع. 214

منيرة بنت محمد فيصل العصيمي العتيبي. 215

مهاء بنت صالح حميد الشاطري المطيري. 216

مها بنت جميل بن منصور العتيقي. 217

مها بنت صالح بن إبراهيم الزلفاوي. 218

مها بنت فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد. 219

مها بنت ثواب مريشد العتيبي. 220

مهرة بنت عبدالعزيز بن سعيد. 221

موضي بنت عبدالرحمن بن سليمان الهليل. 222

مي بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز الربيعي. 223

مي بنت عيد بن محمد العتيبي. 224

مي بنت مويسان صنيتان الدلبحي العتيبي. 225

نبراس بنت محمد بن عبدالرحمن الهويش. 226

نجد بنت تركي بن علي بن مشعان. 227

نجد بنت سعد بن عبدهللا القريشي. 228

نجالء بنت صالح بن عبدهللا الدحيم. 229

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

228

نجالء بنت محمد سعيد آل رباعي الغامدي. 230

نجود بنت ناصر عبيد بن إبراهيم العتيبي. 231

نجوى بنت بعيجان علي العوني المطيري. 232

ندى بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الفهيد. 233

ندى بنت فهد بن محمد القميزي. 234

نهى بنت حسان عرابي. 235

نوت بنت ناصر بن عبدهللا السهلي. 236

نورا بنت عبدهللا بن إبراهيم بن عياف. 237

نورة بنت سلمان بن محمد الدوسري. 238

نورة بنت عبدالعزيز بن هجرس الهجرس. 239

نورة بنت قطيم بن محمد الشيباني. 240

نورة بنت ناصر بن محمد العتيق. 241

نورة بنت إسماعيل بن عبدالكريم بن خليفة. 242

نورة بنت إبراهيم بن سليمان العلي. 243

نورة بنت حمد بن عبدهللا الرشيد. 244

نورة بنت خالد بن محمد الجميعة. 245

نورة بنت سليمان بن عبدالعزيز الصائغ. 246

نورة بنت سهيل بن مسهل العتيبي. 247

نورة  بنت عبدالعزيز بن إبراهيم القضيبي. 248

نورة بنت عبدالمحسن بن عبدهللا الثنيان. 249

نورة بنت علي بن ال عجيب القحطاني. 250

نورة بنت علي بن محمد القبيسي. 251

نورة بنت مهناء بن محمد الرحيمي المطيري. 252

نورة بنت عبدهللا حسن الدوسري. 253

نوف بنت ماجد بن عبدهللا الهباد. 254

نوف بنت ناصر بن قريطان  المقاود. 255

هاجر بنت عبدالرحمن بن محمد الغامدي. 256

هديل بنت حسين بن علي المقاطي. 257

هديل بنت عبدهللا بن الفريدي الحربي. 258

هديل بنت محمد صنيتان المرشدي العتيبي. 259

هال بنت عبدالرحمن بن براك العواد. 260

هال بنت لوالس سعود المفضلي الشمري. 261

هياء بنت على بن أحمد آل سهل. 262

هيا بنت حامد بن علي البيشي. 263

هيا بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الفواز. 264

هيا بنت مشاري مكني البقمي. 265

هيفاء بنت محمد بن أحمد ولد علي العنزي. 266

هيلة بنت عبدهللا بن محمد البليهي. 267

وئام بنت محمد بن إبراهيم الهاجري. 268

وجدان بنت علي بن عبدهللا بني  حسن الزهراني. 269

ود بنت سليمان بن محمد الجريبيع. 270

ود بنت مبارك بن مسلم المخلفي الحربي. 271
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وسمية بنت عبدهللا عبيد آل وتيد الدوسري. 272

وعد بنت فهد بن قليل الثبيتي. 273

وعد بنت ناشر بن شداد العصيمي العتيبي. 274

وعد بنت ناصر بن هذال القحطاني. 275

وفاء بنت عليان بن فهد الالفي. 276

وفاء بنت فنيسان مريبد الصقري العنزي. 277

يارا بنت عبدالعزيز بن ناصر الشيبان. 278

ياسمين بنت معيض بن سالم الشهري. 279
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الطفولة المبكرة
آمال بنت حسين العتيبي. 1

أثير بنت ناصر رشيد ال عبدهللا الدوسري. 2

أحالم بنت فريح بن مرزن المطيري. 3

أروى بنت إبراهيم بن علي الناصر. 4

أسماء بنت سعيد بن عيضة المالكي. 5

أشواق بنت علي بن حمود النفيعي العتيبي. 6

أضواء بنت حسين بن عبدهللا السيف. 7

أفنان بنت سعيد عبدالكريم العصيمي العتيبي. 8

أمجاد بنت عمران عمران السبيعي. 9

أمل بنت سعد إبراهيم ال حسين الشهري. 10

أمل بنت مشاري بن يحي ال عامر العمري. 11

إبتسام بنت سعود بن سيف  السهلي. 12

إبتسام بنت محمد بن إبراهيم التميمي. 13

أبرار بنت ضيف  هللا مسفر الهجله المطيري. 14

أثير بنت خالدبن عبدالعزيز الخريف. 15

أثير بنت ناصر سعود المهيدب. 16

أحالم بنت مبارك محمد ال حسينة الدوسري. 17

أروى بنت عبدهللا بن غانم الغانم. 18

أروى بنت محمد بن عبدهللا العصيمي. 19

أسماء بنت ناجي محمد هزازي. 20

أسيل بنت عبد العزيز بن محمد البراك. 21

إكرام بنت علي محمد الرشيد. 22

آالء بنت محمد حمود الشهراني. 23

آالء بنت محمد بن هزاع بن سعد الخنفري. 24

األميرة آالء فهد بنت سعد آل سعود. 25

البندري بنت صياح بن جبر المرواني الجهني. 26

الجازي بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السيف. 27

الجوهرة بنت عبدهللا بن عمر باخطيب. 28

الجوهرة بنت ناصر سعود شخيتل القبانيه. 29

الجوهرة بنت ناصر عبداللـه الجبور السبيعي. 30

العنود بنت بدر بن عبدالعزيز الصويلح. 31

العنود بنت بندر بن محمد آل محمد الهاجري. 32

العنود بنت حسن بن علي عماري. 33

العنود بنت خالد بن عبدالرحمن المهناء. 34

العنود بنت خالد بن علي العمرو. 35

العنود بنت صالح بن نمشان القرني. 36

العنود بنت فهد السبيعي العنزي. 37

العنود بنت محمد المقاطي العتيبي. 38

المها بنت نايف بن متعب الدعجاني العتيبي. 39

الهنوف بنت سلطان عبدالمحسن العتيبي. 40
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امال بنت هادي بن عبدهللا الدغفلي البقمي. 41

أماني بنت ناصر سعد آل مقبل. 42

أمجاد بنت صالح بن عبدهللا الخليفه. 43

أمجاد بنت محسن حسين المقاطي العتيبي. 44

أمل بنت زكريا بن يحيى عاتي. 45

أمل بنت محمد بن سعد الدوسري. 46

أميرة بنت سعيد بن فواز القرشي المالكي. 47

أميرة بنت وسمى بن خالد العوني المطيري. 48

أنوار بنت سعد بن طارق الرشود. 49

إيمان بنت فهد بن محمد الشرمي الهاجري. 50

إيمان بنت محمد بن عوض العنزي. 51

بسمة بنت سليمان بن سميحان العنزي. 52

بشاير بنت سالم بن سمير الشطير الحربي. 53

بشاير بنت مناحي بن جعفر القحطاني. 54

بيان بنت سعد بن إبراهيم المرشود. 55

تغريد بنت صالح سعيد آل مانع القحطاني. 56

جميلة بنت طارق بن مبروك البركي. 57

جميلة بنت منصور بن ناصر السرحان. 58

جميلة بنت عبدالرحمن الحسني الزهراني. 59

حصة بنت سليمان بن صالح أبا الخيل. 60

حليمة بنت عبدالخالق آل تمام الشمراني. 61

حنان بنت جاسم بن عبدالكريم الديحان. 62

حنان بنت سالم بن شحاذ العنزي. 63

حنان بنت ضيف هللا غانم الخمشي العنزي. 64

ختام بنت صالح سعد العضيله المطيري. 65

خلود بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الغثبر. 66

خلود بنت عبدالمحسن بن علي  السهلي. 67

خلود بنت سعيد حسين القحطاني. 68

خلود بنت سعيد عبدهللا العلوي الزهراني. 69

دالل بنت محمد بن سفر العتيبي. 70

ديما بنت سعود بن عبدهللا المحمود. 71

ذكرى بنت عبد العزيز علي المشوح الحربي. 72

رزان بنت عبد العزيز عبدالرحمن بن موسى. 73

رشا بنت عبدهللا بن عوض المخلفي الحربي. 74

رغد بنت صالح بن سعود التويجري. 75

رغد بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السدحان. 76

رغد بنت علي بن عبدهللا الجبير. 77

رغد بنت سعيد عبدهللا ال قبيل األحمري. 78

رنا بنت عبدالحكيم بن يحي آل ظفره. 79

رهف بنت دحام بن بدر الهذال. 80

رهف بنت مسفر بن نقا الدهاس. 81

رهف بنت عبدهللا ال حسين الشهري. 82
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روابي بنت سعود بن محمد العقيلي. 83

روان بنت خالد بن عبدالرحمن الفوزان. 84

روان بنت عبدالعزيز بن محمد المسيعد. 85

روان بنت عبدهللا بن محمد العريفي. 86

روان بنت حسن حسن آل قحيشي البارزي. 87

روان بنت ذعار عيد العتيبي. 88

روان بنت عبدالعزيز هزاع العنزي. 89

روان بنت فريد محمد السعدون. 90

ريا بنت محمد بن عمير المسعودي العتيبي. 91

ريما بنت أحمد بن جردان الكريتي الزهراني. 92

ريم بنت سعد بن مشبب السبيعي. 93

ريم بنت ماجد محمد العاصمي القحطاني. 94

ريم بنت سعيد سلطان آل عصمان القحطاني. 95

ريناد بنت سعيد ابن محمد البابور الغامدي. 96

ريهام بنت مرعيد محمد سويلم المحمدي الحربي. 97

زينة بنت محمد حسين باطل. 98

سارة بنت محمد بن عبدالرحمن الدبيان. 99

سارة بنت سعيد حسين القحطاني. 100

سارة بنت عبدالعزيز الذيابي. 101

سارة بنت محمد المزروع. 102

سارة بنت أحمد حسين العسيس البدري البقمي. 103

سارة بنت إبراهيم عبدالرحمن ال سليمان. 104

سارة بنت سالم بن ال جرو القحطاني. 105

سارة بنت صالح بن عبدهللا الهمالن. 106

سارة بنت عبدالرحمن بن محمد المتعب. 107

سارة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا النوفل. 108

سارة بنت علي بن محمد المشاري. 109

سارة بنت محمد بن علي القيسي العسيري. 110

سارة بنت عبداللطيف صنهات الديحاني المطيري. 111

سامية بنت مقرن بن حمود المغيري العتيبي. 112

سامية بنت وصيل بن قطيم العايظات الرشيدي. 113

سحر بنت شامان مشعل الروقي العتيبي. 114

سلمى بنت سالم بن علي الغامدي. 115

سلمى بنت سعد ابن حسين البسامي القحطاني. 116

سماح بنت خليف بن ظاهر الحبالني العنزي. 117

سمر بنت أحمد بن عبدالعزيز الغمالس. 118

سمية بنت سعود بن محمد ال تويم. 119

سمية بنت مفلح حالص القحطاني. 120

سناء بنت سعيد عبدهللا األحمري. 121

شادن بنت حسين بن سلطان الحسين. 122

شذا بنت عبدهللا فواز البيشي. 123

شذى بنت سلطان بن عبدهللا الحميدي. 124
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شذى بنت عبدهللا بن مقبول الغامدي. 125

شروق بنت مبارك عبيد العصيمي العتيبي. 126

شريفة بنت حمود بن عبدهللا الدواي. 127

شريفة بنت راجح محمد آل حسان الربعي. 128

شعاع بنت صالح دبيان المطيري. 129

شهد بنت علي بن عبد هللا آل عياش. 130

شهد بنت محمد بن سعد ال حامد. 131

شهد بنت نايف بن هاشم العياشي العنزي. 132

شيخة بنت عبدالرحمن عبدهللا الحميدي. 133

شيخة بنت مذكر هيف الخريبيط الهيف. 134

ضي بنت محمد بن إبراهيم الضويان. 135

عبير بنت عبدالرحمن بن محمد الزامل. 136

عبير بنت عواد بن شريده  الشمري. 137

عهد بنت مقحم راشد المنجلي السهلي. 138

عهود بنت عبدهللا بن على الزهراني. 139

عهود بنت محماس بن نائف الحارثي. 140

عهود بنت محمد سليمان البلوي. 141

عواطف بنت محمد محياء القحطاني. 142

غادة بنت صالح بن أحمد العبيد هللا. 143

غادة بنت سلمان ظافر الكناني الشهري. 144

غادة بنت محمد بن عبدهللا الجماز. 145

غادة بنت عبدالمحسن عيد الزيادي العتيبي. 146

غالية بنت مناجاء بن صالح الخوار العتيبي. 147

غدير بنت عبدالوهاب بن سعد دعجم. 148

غيداء بنت سليمان بن حمد الغثبر. 149

فاتن بنت ناصر بن ذياب العوني المطيري. 150

فاطمة بنت إبراهيم بن عبدهللا اللحيدان. 151

فاطمة بنت أحمد بن محمد حدادي. 152

فاطمة بنت حسن بن أحمد باقيس. 153

فاطمة بنت علي بن سليم اليعيش. 154

فتون بنت سراج عمر كتبي. 155

فدوى بنت محمد بن عبدهللا الحمدان. 156

فرجة بنت إبراهيم بن فايز الدوسري. 157

فوز بنت محمد بن صقالن السبيعي العنزي. 158

لبنى بنت عبدالعزيز بن راشد بن كليب. 159

لجين بنت عوظه بن علي  الزهراني. 160

لطيفة بنت عبدهللا بن زيد الدريس. 161

لطيفة بنت محمد بن عبدهللا الحمدان. 162

لمى بنت سهل سعدون الحبردي العتيبي. 163

لمياء بنت فواز بن مضحي الدلبحي. 164

لمياء بنت محمد بن ال غلفص الدوسري. 165

ليلى بنت عبدالوهاب الحمراني الغامدي. 166
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لينا بنت أحمد بن حسين الحسين. 167

لينة بنت حسن بن حمد الهليل. 168

مجد بنت حمود بن عبدالعزيز التويجري. 169

مرام بنت الحميدي محمد السقياني. 170

مرام بنت عايض بن معاظه القرني. 171

مرام بنت عبدهللا بن محمد الشهري. 172

مرام بنت حمدان حمدي الشيباني العتيبي. 173

مرام بنت سليم سلمان المظيبري. 174

مرام بنت عبد الرحمن محمد مطلق العصيمي. 175

مريال بنت عارف بن فارع الروقي العتيبي. 176

مشاعل بنت خلوفه بن سالم األحمري. 177

مالك بنت راشد بن ناصر الحبشان. 178

مالك بنت سمير بن إبراهيم الحافي العتيبي. 179

مالك بنت سلطان التنيبيك العتيبي. 180

منار بنت سليمان بن راشد الرومي. 181

منار بنت مقبل بن حمود محمد السعدوني. 182

منال بنت عبدهللا بن محمد بن حبيش. 183

منال بنت موسى بن أحمد الفيفي. 184

منيرة بنت إبراهيم بن علي القباع. 185

منيرة بنت محمد بن ال غلفص الدوسري. 186

مها بنت أحمد بن يحيى بهكلي. 187

مها بنت صالح بن حسن العمري. 188

مها بنت عبدهللا شهيل القعود. 189

موضي بنت مناور سعد الجماعين الدوسري. 190

ميعاد بنت سعيد علي العمري. 191

نادين بنت سعد بن ناصر بن براهيم الناصر. 192

نجد بنت فهد بن سعود بجاد العتيبي. 193

نجالء بنت حمد بن راشد القريني. 194

نجالء بنت ناصر بن محمد البرقي. 195

ندى بنت سعود بن عويض العيباني. 196

ندى بنت محمد بن سرحان القحطاني. 197

ندى بنت عبدهللا ال مقطف القحطاني. 198

نسرين بنت أحمد سعيد آل حدال األحمري. 199

نشمية بنت أحمد بن محمد الفهيد. 200

نهاد بنت محمد بن حسن الفيفي. 201

نورا بنت محمد بن سعود العصيمي. 202

نور بنت مساعد عبدالرحمن الذويب العتيبي. 203

نورة بنت سفران بن علي آل مثيب الشمراني. 204

نورة بنت عايض بن مسفر االكلبي. 205

نورة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز المطيويع. 206

نورة بنت فهد بن حمود السمير. 207

نورة بنت محمد بن عبدالرحمن العنقري. 208
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نورة بنت محمد بن عبدالرحمن اللحيدان. 209

نورة بنت ناصر بن محمد القحطاني. 210

نورة بنت راشد إبراهيم المشاري التميمي. 211

نورة بنت سعيد علي ال سلمان القحطاني. 212

نورة بنت سليمان حمد الجبرين. 213

نوف بنت جمال بن إبراهيم المديفر. 214

نوف بنت سعيد بن سعود الشيباني العتيبي. 215

نوف بنت فهاد بن فهد القصيري الحربي. 216

نوف بنت مقبل بن سداح الدهمشي. 217

نوف بنت سعد علي القحطاني. 218

نوف بنت محمد حمد الخميس. 219

نوف بنت مناحي دريميح المقاطي العتيبي. 220

هاجر بنت سعيد عائض القرشي الزهراني. 221

هدى بنت متعب بن دغيم المطيري. 222

هدى بنت غنيم خلف الحربي. 223

هديل بنت محمد بن فالح الشدادي الحارثي. 224

هال بنت عبدالرحمن بن حمود الموسى. 225

هال بنت عبدهللا بن علي ابوناصف. 226

هناء بنت أحمد بن عبدهللا الرمادي عسيري. 227

هند بنت عماد عايض البشري. 228

هياء بنت خالد بن عبدهللا المسعد. 229

هياء بنت خالد بن عبدهللا دخيل. 230

هياء بنت سعد بن محمد الدوسري. 231

هياء بنت مبارك بن ضاوي المنير. 232

هياء بنت محمد بن عبدهللا ال نزهان. 233

هياء بنت محمد عبدهللا البواردي. 234

هيفاء بنت عبداللطيف بن ناصر المناع. 235

وئام بنت محمد عبدالرحمن الجابر. 236

وجدان بنت محمد بن يحيى مسرحي. 237

وجدان بنت بنت محمد ال خضران العلياني. 238

وداد بنت خالد بن مهل مرجلي العنزي. 239

وضحى بنت محمد حمود الشهراني. 240

وعد بنت خالد بن ناصر بن طلحه. 241

وعد بنت سعيد بن بني علي الشهراني. 242

وعد بنت بندر منصور بن محمد العصيمي. 243

وفاء بنت أحمد بن ناصر الشدوخي. 244

وفاء بنت عايض بن دايس العاطف. 245

وفاء بنت مبارك عامر الحراجين الدوسري. 246

وفاء بنت مرشد عطيش السبيعي العنزي. 247

يارا بنت فهد بن محمد اللصى الثبيتي. 248
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علم النفس
أثير بنت عامر بن أحمد ال شغيب الشهري. 1

أجياد بنت ناصر بن محمد السويطي. 2

أرهام بنت فريح بن منسي السبيعي العنزي. 3

أمجاد بنت خالد بن هادي الدغفلي البقمي. 4

أميرة بنت حمد بن عبدهللا النهدي. 5

أبرار بنت عبد العزيز بن محمد السديري. 6

أروى بنت محمد بن عقيل حكمي. 7

أسماء بنت علي العساف الغامدي. 8

أسماء بنت عواد سليم المطيري. 9

أسيل بنت محمد بن على الشدوخى. 10

أشواق بنت هليل صالح السليمي الحربي. 11

الجازي بنت صالح بن سعد الحارثي. 12

العنود بنت محمد بن عبدالرحمن الحسين. 13

الهنوف بنت سعد بن حامد الحازمي. 14

الهنوف بنت عبدالرحمن بن محمد الكنعان. 15

أمجاد بنت فهد بن عبدهللا الراشد. 16

أميرة بنت غازي علي السبيعي العنزي. 17

أنوار بنت عيد بن عمار الهجله المطيري. 18

بثينة بنت خالد بن سعد بن سعيد. 19

بشاير بنت هندي بن فرج مبخوت. 20

بشاير بنت حسين محمد الشكري الدوسري. 21

بشاير بنت فاروق بن ال جلهم النجراني. 22

بشاير بنت مسفر مانع آل عاطف القحطاني. 23

بشاير بنت مشعل المهلكي المطيري. 24

بشرى بنت عبدهللا الحنيفي الشهراني. 25

جومانة بنت مريع بن سعد القحطاني. 26

حصة بنت عيد بن زيد العصيمي. 27

حصة بنت ناشي بن تركي المقاطي العتيبي. 28

حمدة بنت علي عبدهللا العنزي. 29

خلود بنت خالد ناجي العنزي. 30

دانية بنت مبارك ناصر آل تميم القحطاني. 31

دالل بنت ناصر بن راشد الكثيري. 32

رغد بنت عبدهللا العضيله المطيري. 33

رنا بنت علي بن عبدهللا آل دغيش. 34

رهف بنت عبدهللا بن محمد السيف. 35

رهف بنت علي بن محمد ال رافع الزهراني. 36

روان بنت خالد بن زأمل اللعبون. 37

روان بنت دعيج بن خزام العتيبي. 38

روان بنت عثمان بن عبدالكريم المطرودي. 39

روان بنت عمر بن سعد الغامدي. 40

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

238

روان بنت محمد بن عبدالرحمن الفيصل. 41

روان بنت نوري بن عبدالعزيز النوري. 42

روى بنت خلدون عبدهللا الدوجي. 43

ريم بنت محمد سعود الدوسري. 44

ريم بنت مداوي سعيد ال عادي القحطاني. 45

ريوف بنت سعد شافي العتيبي. 46

سارة بنت غيدان بن آل طلحام القحطاني. 47

سارة بنت طارق بن سعيد الشراحيلي. 48

سارة بنت عبدهللا بن أحمد العبدالجبار. 49

سارة بنت مساعد بن عبدالرحمن شعيل. 50

سارة بنت الفي مبارك السعد. 51

سارة محمد عطيه الدهيسي المالكي. 52

سديم بنت عبدهللا سرحان الرحماني البقمي. 53

سيهام بنت مشعان عاقل المخلفي. 54

شوق بنت عبد الرحمن بن إبراهيم الجوهر. 55

صفاء بنت خالد بن عثمان العمودي. 56

عائشة بنت عبدهللا بن مغيران المطيري. 57

عبير بنت خالد بن عبدالرحمن المقيرن. 58

علياء بنت براهيم بن راشد جهيم. 59

علياء بنت عبدهللا علي ال سعد القحطاني. 60

عهد بنت علي بن شبيب المقاطي. 61

غادة بنت عبدهللا بن منصور الخليوي. 62

غادة بنت فرحان بن عويد المشيطي العنزي. 63

غالية بنت راشد بن مسعد الرياحي البقمي. 64

غزيل بنت فهد بن هادي السبيعي. 65

فاطمة بنت سالم آل غصاب القرني. 66

فتون بنت عبدهللا بن نفل الهليل الدوسري. 67

قوت بنت محمد بن مبارك المرزوق. 68

لمياء بنت فهد بن عواض الحربي. 69

لولو بنت حمود بن عبدالعزيز الدويش. 70

لولوة بنت عبدهللا علي البليهد. 71

لينة بنت ناصر بن عبدهللا العمار. 72

مرام بنت سمران بن مسفر العصيمي. 73

مزنة بنت صالح بن عبدالعزيز الصييفي. 74

مشاعل بنت مبارك ال حنايا القحطاني. 75

مضاوي بنت محمد دحيم ناصر السبيعي. 76

منال بنت مبارك ال عاطف القحطاني. 77

منيرة بنت عبدالعزيز بن عبدالعزيز الزير. 78

منيرة بنت عبد العزيز الناهش الدوسري. 79

مها بنت زيد بن علي الراجحي. 80

نجود بنت خليف بن حمود التريبان الشمري. 81

نجود بنت محمد مناحي الخنفري القحطاني. 82
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نشمية بنت نايف حمد الميموني المطيري. 83

نوال بنت ظافر بن فاضل العمري. 84

نوال بنت مسفر عبدهللا الملحي السبيعي. 85

نورة بنت حمد بن سعد رشيد ال مواش. 86

نورة بنت فيحان بن عايد  الشمري. 87

نورة بنت سعود بن محمد الفراج. 88

نورة بنت علي بن حمدان الذكري. 89

نورة بنت علي بن راشد العصيمي. 90

نورة بنت سلطان فارس الفصام الدوسري. 91

نوف بنت إبراهيم بن سعد العرفج. 92

نوف بنت عبدهللا بن صالح العوهلي. 93

نوف بنت محمد بن عروان الشيباني. 94

نوف بنت نايف بن علي المحلفي السهلي. 95

هدى بنت مسلط كمهان الجهمي السبيعي. 96

هال بنت سعود فراج المسردي القحطاني. 97

هناء بنت عبدالعزيز بن سعد الغامدي. 98

هياء بنت عبدالرحمن بن عبدهللا العباد. 99

هيفاء بنت عيد بن سالم الحويطى. 100

وجدان بنت عواض بن إبراهيم العمري. 101

وديان بنت عبدالرحمن المخلفي الحربي. 102

وضحى بنت عبدهللا حمد العماري الدوسري. 103

التربية الخاصة
أبرار بنت عطية بن علي الزهراني. 1

أروى بنت حمد بن عبد هللا الشنيفي. 2

أسماء بنت فايز بن عايض القرني. 3

أسماء بنت محمد الزغير التوم. 4

أسماء بنت مقبل عبده غالب. 5

أشواق بنت حمود بن عبد الهادي  العصيمي. 6

أشواق بنت قاسم نايف الجليدي الحربي. 7

أفنان بنت حسن بن محمد بن صالح الفقير. 8

أفنان بنت عماد بن عبدالرحمن الصغير. 9

أفنان بنت سليمان أحمد ال فواز. 10

أمجاد بنت مناحي بن دغيم العتيبي. 11

أمل بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الصالح. 12

إبتسام بنت علي بن سالم آل خلبان القحطاني. 13

ابتهال بنت محمد حمدان ال سالم الغامدي. 14

أثير بنت سعيد بن ناجم الشريف الزهراني. 15

أثير بنت صالح بن سعيد العدواني الزهراني. 16

أثير بنت عبدالرزاق بن علي الخثيمي الشهري. 17

أثير بنت عبدهللا بن ضيف هللا الجعيد. 18

أثير بنت فيصل بن بخيت المطيري. 19
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أثير بنت ناصر بن علي الجريبة. 20

أحالم بنت فالح سعيد ال نمشان الشهراني. 21

أريج بنت حسن بن محمد العمري. 22

أريج بنت عيد بن طليحان الشالحي المطيري. 23

أسيل بنت سعيد بن أحمد الغامدي. 24

أشواق بنت خليفة سالم الدوسري. 25

أضواى بنت محمد بن مبروك المساعد. 26

أفراح بنت إبراهيم بن محمد دايل الحربي. 27

أفراح بنت حمد علي الشخبوط. 28

أفراح بنت مدله مفتن الضباطي المطيري. 29

أفنان بنت أحمد بن عبدالرحمن اليعيش. 30

أفنان بنت حمد بن ناصر السعدي. 31

أفنان بنت محمد بن عبدالمحسن المويس. 32

أفنان بنت صالح محمد الميزاني المطيري. 33

البندري بنت عبدهللا بن فايز الرياحي البقمي. 34

الجوهرة بنت بداح سلطان العليان القحطاني. 35

الجوهرة بنت أحمد بن صالح المبارك. 36

الجوهرة بنت خالد بن عبدالعزيز العتيق. 37

الطاف بنت مشعل نايف المطرفي العنزي. 38

العنود بنت إبراهيم بن عبدهللا الوايلي. 39

العنود بنت سعيد بن علي القحطاني. 40

العنود بنت عبدهللا بن علي الهوالن. 41

العنود بنت عبدهللا العصيمي العتيبي. 42

العنود بنت محمد عبد هللا أبو سرهد. 43

الغيوض بنت سعد بن مبارك  الحرأمله. 44

الهنوف بنت إبراهيم بن هالل العنزي. 45

الهنوف بنت عبدالعزيز بن محمد الربيق. 46

الهنوف بنت متعب بن بتران العتيبي. 47

الهنوف بنت محمد بن علي الحمادي. 48

الهنوف بنت عبدالمجيد سليمان التويم. 49

أمجاد بنت سعد بن محمد بن رقيب. 50

أمجاد بنت سعيد بن محمد األحمري. 51

أمجاد بنت عبدالرحمن بن محمد الدحيم. 52

أمل بنت الحميدي البصيص المطيري. 53

أمل بنت فهد بن عبدالمحسن الحويده. 54

أمل بنت جمعان محمود الزهراني. 55

إيمان بنت سرحان الخشرمي الشهري. 56

بثينة بنت عبدهللا بن إبراهيم المرزوق. 57

بدور بنت حمدان بن صالح ال مناع القرني. 58

بشاير بنت جلوي بن عبدهللا الغامدي. 59

بشاير بنت سالمة فرحان الفريح. 60

بيان بنت عبدهللا بن سليمان الحرير. 61
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بيداء بنت عبدهللا بن محمد العصيمي. 62

تغريد بنت محمد عبدالهادي الوسيدي الحربي. 63

تهاني بنت ردود بن سعيد المسيلي الحارثي. 64

تهاني بنت سعيد عبدهللا ال قنفذ القحطاني. 65

تهاني بنت فهد بن حزام المطيرى. 66

تهاني بنت محمد بن شرف الفهمي الزهراني. 67

جواهر بنت عايض بن عتيق الجعفري العنزي. 68

جواهر بنت ملفي بن الغيداني الحربي. 69

جوزاء بنت مرزوق سعود العضياني العتيبي. 70

جوهرة بنت أحمد بن محمد الدعيس. 71

حصة بنت سالم بن جهيم العنزي. 72

حصة بنت سعيدان فهيد الصميلي السبيعي. 73

حصة بنت علي بن سليمان المسعود. 74

حميدة بنت سعد عبدالرزاق بني حسن الزهراني. 75

حنان بنت حمد بن عبدهللا سيف. 76

حنان بنت محمد سعيد الحسني الزهراني. 77

خلود بنت خالد بن علي مطهري. 78

خلود بنت طالل بن سالم القحطاني. 79

خلود بنت علي بن عبدالرحمن الشهري. 80

خلود بنت وليد بن عثمان السليمان. 81

دانية بنت طالل بن عبدالعزيز الدعالن. 82

دالل بنت أحمد بن جمعان الزهرانى. 83

دالل بنت عبدهللا بن محمد المنصور. 84

دالل بنت عقيل بن إبراهيم العقيل. 85

دليل بنت مطلق مناحي بن هريس. 86

دنى بنت عبدالمجيد محمد عمر السنيدي. 87

ربا بنت بدر بن عبدالسالم المسعود. 88

رجاء بنت سعد بن بخيت العائذي القحطاني. 89

رحاب بنت شباب طلق العضيله المطيري. 90

رحاب بنت ضيف  هللا سالم المخلفي الحربي. 91

رزان بنت صالح بن علي الغامدي. 92

رزان بنت عبدالمجيد بن آل مسبل العمري. 93

رزان بنت عزيز بن عبدهللا العتيبي. 94

رزان بنت محمد بن أحمد باريان. 95

رزان بنت محمد ظافر الشهري. 96

رشا بنت أحمد فيصل آل دهيس الزهراني. 97

رغد بنت بندر بن محمد الشبيب. 98

رغد بنت محمد بن حمدان الشيباني العتيبي. 99

رغد بنت سعد محمد آل عبد هللا القحطاني. 100

رغد بنت منصور أحمد ال بن علي القحطاني. 101

رنا بنت جبران بن فايز القحطاني. 102

رنا بنت عبدهللا بن عايض آل مضحي. 103
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رنيم بنت خالد بن عبدالرحمن الدعجاني. 104

رنيم بنت صالح بن سليمان النغيمشي. 105

رنيم بنت محمد بن ناجي الحقباني. 106

رنيم بنت يوسف بن إبراهيم الدغيثر. 107

رهام بنت غيثان بن غرمان صالح العمري. 108

رهف بنت عبدالعزيز عبدالرحمن الدهيش. 109

رهف بنت محمد بن عبدهللا الغامدي. 110

رهف بنت ناصر بن عبد الهادي بن بيهان. 111

رهف بنت سعيد حسين آل الدوه القحطاني. 112

روان بنت محمد بن عيسى غروي. 113

روند بنت شليويح بن قزعان  العتيبي. 114

ريفان بنت علي سعيد ال معيض األحمري. 115

ريما  بنت سعيد بن عبدهللا القحطاني. 116

ريم بنت خالد بن راشد القحطاني. 117

ريم بنت سعد بن مسفر البجال. 118

ريم بنت صالح بن دخيل العنزي. 119

ريم بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الغمالس. 120

ريم بنت فهد بن محمد السويدي. 121

ريم بنت مطلق بن صالح الحناكي. 122

ريم بنت مفرس بن ماطر البقمي. 123

سارة بنت إبراهيم بن حمد بن دهيش. 124

سارة بنت ثواب بن محمد الميزاني المطيري. 125

سارة بنت حسن بن ظاهر آل خثيم الشهري. 126

سارة بنت عبدالرحمن بن حمد شامان. 127

سارة بنت سالم مسعود الحربي. 128

سارة بنت سعد عبدهللا  الحقباني الدوسري. 129

سارة بنت شعوان العتيبي. 130

سارة بنت عبدهللا زيد آل معدي. 131

سارة بنت فهد عويض العارضي المطيري. 132

سارة بنت محمد عايض ال سفر الشمراني. 133

سارة بنت محمد عجب الغييثي الدوسري. 134

سحر بنت سعيد بن عبدهللا القحطاني. 135

سحر بنت صالح بن يحيى القحطاني. 136

سديم بنت سعود أل حسين الشريف. 137

سديم بنت عيسى محمد شاجري. 138

سمر بنت عبدهللا بن آل مدشوش الشهراني. 139

سمر بنت عبيد بن سالم الميموني المطيري. 140

سميرة بنت حسن بن مبجر حامدي. 141

سمية بنت صبحان بن أحمد الفيفي. 142

شريفة بنت متعب بن عبيد أبو قرنين. 143

شهد بنت بندر بن متعب الزغيبي. 144

شهد بنت دخيل بن غالي الوبيري الشمري. 145
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شهد بنت سعد بن عويد الوثيري العنزي. 146

شهد بنت عبدهللا بن راشد العصيل. 147

شهد بنت عيد بن سيف السكران التميمي. 148

شهد بنت طالل خالد بن مالفخ. 149

شهد بنت ظافر محمد آل مرزوق القحطاني. 150

شهد بنت عايض آل سلطان القحطاني. 151

شهد بنت محمد عبدهللا العصيمي العتيبي. 152

شوق بنت عبدهللا بن محمد الضعيان. 153

شيخة بنت محمد بن عبدهللا البراك. 154

صالحة بنت محمد بن ملفي المالكي. 155

صالحة بنت علي بن عساف القباني. 156

صالحة بنت مفرح فرحان الشيباني العتيبي. 157

عبير بنت حمود بن خالد العمري الخالدي. 158

عبير بنت علي بن عبده قادري. 159

عمشاء بنت مرزوق بن مصلح العتيبي. 160

عهود بنت غازي بن محمد العتيبي. 161

عهود بنت فايز بن علي آل عيسى القرني. 162

عواطف بنت حامد الشاطري المطيري. 163

عيشه بنت بدر بن سلطان باهبري. 164

غادة بنت محمد بن سعد مضيمه. 165

غادة بنت عبدهللا محمد ال فالح البشري. 166

غادة بنت منصور سعود السبيعي. 167

غالية بنت علي بن عيسي العبيدي المالكي. 168

غدي بنت صالح بن محمد الشبل. 169

غدير بنت محمد بن بكر بن سليمان. 170

غدير بنت عبدالحميد عبدالرحمن الدرويش. 171

غزيل بنت معال معيض اللويحق المطيري. 172

غيداء بنت خالد بن سليمان العبود. 173

فاتن بنت يحيى بن عبدهللا القحطاني. 174

فاتن بنت عبدالرحمن آل سرار القحطاني. 175

فاطمة بنت عبدالرحمن بن أحمد الشمراني. 176

فدوى بنت فهد بن عبدهللا المنيعي. 177

فوزية بنت محمد بن رداد النفيعي العتيبي. 178

لطيفة بنت نايف بن سعود العتيبي. 179

لطيفة بنت محمد بن شهيل القعود. 180

لماء بنت إبراهيم بن بشير البشير. 181

لما بنت مديهش بن محمد المديهش. 182

لمياء بنت زيد بن هادي السبيعي. 183

لمياء بنت سعد مضف المقاطي العتيبي. 184

لمياء بنت صالح هادي البشري. 185

لولوة بنت عبدالعزيز بن دغيثر الدغيثر. 186

ليالي بنت محمد بن علي صفحي. 187
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ليان بنت منيف بن نائف  البدراني  الحربي. 188

ليلى بنت زيد بلقاسم الصحبي. 189

مجد بنت عبدالعزيز المجلي السبيعي. 190

مرام بنت أحمد بن ناصر الرمثي. 191

مرام بنت حسين بن أحمد النجعي. 192

مرام بنت فهد بن سعد العبدلي المالكي. 193

مرام بنت محمد بن العفين المطيري. 194

مروة بنت عبد العزيز صالح العبد الكريم. 195

مروة بنت سند بن حمد السند. 196

مريم بنت صالح ابن رشيدان الرشيدان. 197

مريم بنت عبدهللا محمد السالمي الحربي. 198

مشاعل بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الوعالن. 199

مشاعل بنت عمر بن مساعد الزهراني. 200

مشاعل بنت غازي بن عبدهللا النفيعي. 201

مشاعل بنت حزام مسفر السمري األكلبي. 202

مشاعل بنت عبدالعزيز آل عمران الدوسري. 203

مالك بنت خالد بن غرم هللا دوس الزهراني. 204

مالك بنت محمد بن سعيد الغامدي. 205

مالك بنت صنهات راشد البيضاني الحربي. 206

مالك بنت ضيف هللا القميش المطيري. 207

منال بنت يحيى بن محمد ال حضرم. 208

مناهل بنت عبدهللا ناصر الفاضلي الحارثي. 209

مناير بنت شرار بن العرم الشيباني. 210

منيرة بنت حمد بن راشد السنيدي. 211

منيرة بنت عبدالعزيز بن حمد المبارك. 212

منيرة بنت عبدهللا بن محمد الضفيان. 213

منيرة بنت محمد بن عبدهللا السويلم. 214

منيرة بنت ناصر بن إبراهيم بن عبيدان. 215

منيرة بنت سلطان فارس الفصام الدوسري. 216

منيرة بنت صويلح صالح السلمي. 217

منيرة عبيد راجح المشعبي السبيعي. 218

منيرة بنت مسفر شليل العبدلي الشيباني. 219

مها بنت سامي محمد الجنيني. 220

مها بنت منير بن دغيم العصيمي العتيبي. 221

مها بنت ناصر بن بدر البيضاني الحربي. 222

مها بنت يوسف بن سليمان الخليفة. 223

مها بنت خلف سعنان العنزي. 224

مي بنت عايض بن حمود القحطاني. 225

ميعاد بنت سعد بن عطية الحريري الزهراني. 226

ميعاد بنت طامي حنش آل ثابت الشمراني. 227

نايفة بنت متعب فواز المحيميدي السهلي. 228

نجاح بنت حسين بن عزيز الشهري. 229
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نجد بنت خالد بن علي السبيعي العنزي. 230

نجد بنت مبارك مفرح العتيبي. 231

نجالء بنت منصور علي الخشرمي الشهري. 232

نجود بنت عوض محمد ال مزهر األحمري. 233

نجوى بنت عناد بن عيادة الحسني العنزي. 234

ندى بنت سبتي بن محسن العنزي. 235

ندى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الفليح. 236

ندى بنت محمد بن عبدهللا الحبس. 237

ندى بنت محمد بن مهدي البيشي. 238

نورا بنت محمد بن عبدالرحمن مراد. 239

نورة بنت عبدالعزيز بن محمد السليمي. 240

نورة بنت إبراهيم بن أحمد العمر. 241

نورة بنت خلف بن ذعار أبوخشيم الدلبحي. 242

نورة بنت سعد بن محمد آل خثالن. 243

نورة بنت عبدالرحمن بن سعد الخريصي. 244

نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الدبيان. 245

نورة بنت عبد هللا بن سعد دلبوح. 246

نورة  بنت مفلح بن مناحي القحطاني. 247

نورة بنت وحيد بن عبدهللا السلوم. 248

نورة بنت حمود غليم القحطاني. 249

نورة بنت هالل هالل الشيباني العتيبي. 250

نوف بنت زيد بن عبدهللا الشنار. 251

نوف بنت عبدهللا بن سويلم السويلم. 252

نوف بنت فهيد بن مياح االشجعي العنزي. 253

نوف بنت فيصل بن باني القريشي السبيعي. 254

نوف بنت محمد بن دويغر المحلفي السهلي. 255

نوف بنت سعدون لزام األسلمي الشمري. 256

نوف بنت فهد صالح السويعد الشمري. 257

هبة بنت خالد بن عبد الرحيم الزهراني. 258

هبة بنت عبدهللا بن سعيد سالمين. 259

هدى بنت عايض بن الميموني المطيري. 260

هدى بنت عايض بن ناصر القحطاني. 261

هديل بنت أحمد عبدالعزيز الشايع. 262

هديل بنت عبدالرحمن بن إبراهيم السحيم. 263

هديل بنت عبدالعزيز بن ناصر الراشد. 264

هنوف بنت عبدهللا بن محمد بامحيمود. 265

هياء بنت هاجد سعد المحمدي السبيعي. 266

وجدان بنت حسن بن محمد الدوسري. 267

وجدان بنت سعد بن زيد الضفيان. 268

وجدان بنت شاكر بن عبدالكريم العليط. 269

وجن بنت سعد بن عبدهللا آل عمير القرني. 270

وسمية بنت محمد شتوى ال روق القحطاني. 271
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وعد بنت حاسن بن محسن الثقفي. 272

وعد بنت محمد بن عبدالهادي السيف. 273

وفاء بنت سعدون بن غنام العنزي. 274

والء بنت عيسى بن سالم المهوس التميمي. 275

مناهج وطرق تدريس
أمجاد بنت محسن سعود المقاطي العتيبي. 1

إبتسام بنت عبدالرحمن محمد المسعد. 2

إبتسام بنت عبدالرحمن محمد عسيري. 3

العنود بنت محمد عبدالعزيز الشدي. 4

حنان بنت عوض سعد عائض الشهراني. 5

عهود بنت سلطان حمد بن سليم. 6

مالك بنت عبدالعزيز حمد الحويطان. 7

نوال بنت سعود المالكي. 8
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التصميم الداخلي
أفنان بنت عبدهللا سالم بن صديق. 1

ابتهال بنت رجا بن غازي العتيبي. 2

آالء بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الخضير. 3

الخزامى بنت عبدالعزيز عبدالرحمن اليابس. 4

أمجاد بنت عوض بن عويض المحنا المطيري. 5

انغام بنت علي بن مسفر ال معمر اليامي. 6

بشاير بنت بشير بن رمضان العنزي. 7

تهاني بنت منصور بن ناصر النصار. 8

دانة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الهدب. 9

رزان بنت أحمد بن سعود الغامدي. 10

رنيم بنت حسن بن علي أبوساق. 11

رهف بنت محمد بن عبدهللا العتيق. 12

رهف بنت منصور بن علي اليوسف. 13

ريما بنت عثمان بن ناصر المحرج. 14

زينب بنت علي حسن المبارك. 15

سارة بنت خالد بن محمد اللهيب. 16

سارة بنت محمد بن سهو العتيبي. 17

شذى بنت عبدالعزيز بن محمد العمر. 18

شروق بنت خالد بن عمر باقاسي. 19

شهد بنت توفيق دخيل الدخيل. 20

طرفه بنت عبدالعزيز ناصر سعد الدويسان. 21

عبير بنت خالد بن عبدالرحمن المعيذر. 22

عواطف بنت ماجد عبدالمجيد المالكي. 23

غادة بنت خليل عبدالرحمن المحمدي الحربي. 24

غيداء بنت صالح بن محمد الخليفه. 25

فتون بنت أحمد بن محمد الهويمل. 26

مشاعل بنت حسن بن خالد الحسن. 27

مالك بنت عبدالعزيز  بن ناصر بن عبيدان. 28

منيرة بنت سامي بن سعد النعامي. 29

نجالء بنت ماجد إبراهيم آل محمد الدوسري. 30

ندى بنت فهد بن عبدالعزيز التويجري. 31

نوال بنت أمجد مصطفى جمجوم. 32

نورا بنت حمد محمد القرعاوي. 33

نورة بنت حمد بن سعد البراك. 34

نورة بنت خالد الهديان. 35

نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيش. 36

هيا بنت عبدهللا بن عبدالرحمن عقيل. 37

ورود بنت مطير بن سعيد الرويحلي الشمري. 38

وعد بنت رمزي بن عبدهللا الباتلي. 39

وعد بنت وليد محمد عقله كساب الحميدي. 40
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التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية
أجياد بنت محمد بن فهد آل حفيظ الدوسري. 1

أريج بنت ظافر بن علي الشهري. 2

أميمه بنت عمر السهلي. 3

العنود بنت عبد العزيز بن عبدهللا آل الشيخ. 4

العنود بنت محمد بن عبدهللا العبيدي. 5

إيمان بنت ناصر بن على العقل. 6

بدور بنت عبدالرحيم بن محمد العمودي. 7

بشائر بنت ظافر بن آل جمعه العمري. 8

بيان بنت فايز بن علي المشهوري الشهري. 9

جواهر بنت عبدالكريم بن عدامه القعيد. 10

جواهر بنت عبود بن أحمد بن ماضي. 11

خلود بنت وادي بن فهيد  الحربي. 12

رؤى بنت مسلط بن أحمد التويم. 13

ربى بنت خالد بن محمد باعباد. 14

رزان بنت أحمد بن علي عسيري. 15

رغد بنت خالد بن حمد التويجري. 16

رغد بنت عثمان بن الجريد. 17

رنا بنت حمود محمد الزومان. 18

روان بنت أحمد بن محمد المديهيم. 19

روان بنت عبدهللا بن علي المرواني. 20

سفانه بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الرخيص. 21

سهام بنت محمد بن علي الحريبي. 22

شادن بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الراجحي. 23

شروق بنت أحمد بن عوض المالكي. 24

شروق بنت محمد بن إبراهيم الخنيزان. 25

شهد بنت سعود بن سعد المقرن. 26

عالية بنت غسان محمد القشقري. 27

علياء بنت متعب بن عبدهللا ال درعان. 28

عهود بنت فهد صالح أباالخيل. 29

غادة بنت مزعل بن ماطر الميزاني المطيري. 30

غادة بنت أحمد بن عبدالعزيز العبيد. 31

فاتن بنت عائد الحمود. 32

فاطمة بنت أحمد بن عمر محمد باقازي. 33

فوزية بنت عبدهللا محمد القحطاني. 34

لمى بنت بنت لؤي بن حسن حمدهللا. 35

لولوه بنت فهد بن سليمان بن عكيل. 36

مريم بنت رداد بن معيصم  السفياني. 37

مزن بنت توفيق المهيدب. 38

منال بنت فارس بن صالح العمور الدوسري. 39

منيرة بنت خالد بن عبدالعزيز آل عتيق. 40
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منيرة بنت محمد بن ناصر الدرع. 41

مها بنت محمد بن عبدهللا مثيب. 42

نادية بنت خالد عبدالرحمن ابو السمح. 43

ندى بنت صالح بن محمد العماش. 44

نورة بنت محمد بن عبدهللا السبيعي. 45

هاله بنت سعد الشويمان. 46

هديل بنت صالح بن عبدهللا البحيري. 47

وجدان بنت رمزي محمدعلي داغستاني. 48

وعد بنت بداح الغييثي الدوسري. 49

وعد بنت عبدهللا عبد الرحمن آل صليفح. 50

التصوير التشكيلي والطباعة
أثير بنت عبدالرحمن بن سعد العنقري. 1

أسماء بنت صالح بن محمد إبراهيم الخلف. 2

أضواء بنت عبدهللا على آل مذي القحطاني. 3

الجوهرة بنت عبدهللا علي السيف. 4

إيمان بنت خليل بن إبراهيم العباس. 5

بسمة بنت سالم بن محمد العطاس. 6

تولين بنت محمد ناصر المؤيد العظم. 7

جود بنت يحي علي ال سلطان القحطاني. 8

حصة بنت سعد بن محمد الدحيم. 9

حصة بنت خالد محمد الحرابي. 10

حنان بنت سالم بن الدوسري. 11

حنان بنت عايض عبدهللا المرشدي العتيبي. 12

خولة بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز الماص. 13

رؤى بنت عبد الحكيم درويش حجازي. 14

ربى بنت محمد عبد هللا الشامخ. 15

رجوى بنت علي حزبان القرني. 16

رنا بنت أحمد بن حسين حجازي. 17

رهف بنت زايد بن محمد ال حميد الدوسري. 18

ريما بنت عبدالرحمن بن محمد العبدالعزيز. 19

ريما بنت عبدهللا بن شايح الفقيري العنزي. 20

ريم بنت عماد عبدالكريم. 21

سارة بنت أحمد بن حمد اليحيا. 22

سارة بنت محمد بن علي الطفيل. 23

سهى بنت عبد المحسن الفاضل الغامدي. 24

سوسن بنت حسين عايش عايش. 25

صفاء بنت صالح عبيد السبيعي. 26

غادة بنت عبدهللا بن محمد الناصر. 27

غايه بنت هيازع بن محمد البارقي. 28

فداء بنت فهد بن عبدالعزيز المعمري. 29

في بنت خالد بن علي العقيل. 30
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مروه بنت منصور بن عبدهللا بن جليل. 31

مشاعل بنت إبراهيم بن محمد الدريس. 32

منيرة بنت بندر محمد الرشيد. 33

مها بنت عبدهللا بن محمد الدخيل. 34

ندى بنت سعد بن ظافر ال دعبش الشهري. 35

نهى بنت سعيد بن سعد العدواني الزهراني. 36

نهى بنت عبدهللا سعيد بني حسن الزهراني. 37

نورا بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الدخيل. 38

نوف بنت سعد بن محمد عبدهللا المزيد. 39

نوف بنت ناصر بن إبراهيم العريني. 40

تصميم األزياء والنسيج
أبرار بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن جريد. 1

أروى بنت إبراهيم عبدهللا السعيد. 2

الدانة بنت عبدالرحمن بن محمد العمر. 3

العنود بنت عبدالعزيز بن عبدهللا ابوعباه. 4

أمجاد بنت مطلق بن محيل الهجله المطيري. 5

أمجاد بنت ظافر القحطاني. 6

تغريد بنت علي بن حميد العبسي. 7

دانة بنت سعد بن محمد الماضي. 8

رحاب بنت خالد محمد ال رشيد العجمي. 9

رغد بنت محمد بن عبدهللا الحكمي. 10

رند بنت طارق بن عبدالسالم شلبي. 11

ريانه بنت طالل بن عقيل المجالد العنزي. 12

سارة بنت رائد عثمان. 13

سارة بنت غنام بن عبدالرحمن الغنام. 14

سمية بنت فايز الشهري. 15

عزالء بنت علي الرمثي البيشي. 16

فاطمة بنت صالح بن زيد المسلم. 17

فاطمة بنت فهد حمود العصيمي. 18

فريال بنت أيمن محمد الخطيب. 19

فهدة بنت أحمد بن فهد بن غشيان. 20

لجين بنت أحمد بن عبدالعزيز الدغيشم. 21

لطيفة بنت عثمان بن رشيد الروكان. 22

مرام بنت محمد بن عبدالرحمن المعيقل. 23

مريم بنت محمود عبد هللا الحجازي. 24

منال بنت محمد الحربي. 25

منيرة بنت عايض بن جريس العتيبي. 26

موضي بنت محمد بن عبدهللا المحارب. 27

نورة بنت محمد بن حسين القحطاني. 28

نورة بنت علي الشريف. 29

نوف بنت خالد محمد حشر. 30
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نوير بنت جفين خجيم. 31

هيلة بنت سعود آل غانم. 32

وفاء بنت سعيد بن سعد الشهراني. 33

وفاء بنت محمد خلوفه آل خلوفه الخثعمي. 34

يارا بنت معن الجشعم. 35
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األنظمة
أثير بنت خالد الغامدي. 1

أروى بنت أحمد بن مقرن الشمري. 2

أروى بنت محمد بن عبدهللا المعيذر. 3

أسماء بنت نويحي خضران السهلى الحربي. 4

أصاله بنت مشعل حمود الرشدان العنزي. 5

أكابر بنت علي بن عبدهللا النشار. 6

أالء بنت عبدهللا بن سعيد األسمري. 7

أمجاد بنت عبدهللا بن عبيد الفريجي الرويلي. 8

أمل بنت عبدهللا سعيد آل صمان القحطاني. 9

أنوار بنت ناصر بن داوود الشمري. 10

ابتهال بنت عمر عبدهللا باداوود. 11

أثير بنت سعد بن سرور الطبيشي. 12

أثير بنت عبدالرحمن بن راجح شكبان. 13

أحالم بنت ابجاد بن محمد البدراني العمري. 14

أحالم بنت مهل بن ناهض السميري العتيبي. 15

أحالم بنت نواف عيد العمري الحربي. 16

أروى بنت أحمد بن حسن ال طالع األسمري. 17

أروى بنت سليمان بن صالح المحيسن. 18

أروى بنت عبدالمحسن بن صالح السيف. 19

أروى بنت فهد بن محمد العمر. 20

أريج بنت عادل بن محمد العليان. 21

أسرار بنت إبراهيم بن سلمان معدي. 22

أسماء بنت حمود مرزوق العصيمي العتيبي. 23

أسماء بنت زائد بن مزيد العقيلي المطيري. 24

أسماء بنت علي سالم الخشرمي الشهري. 25

أسماء بنت محمد عبدهللا المحلفي السهلي. 26

أسماء بنت ريس الريس. 27

أشواق بنت عبدهللا عبدالرحمن المشخص. 28

أشواق بنت عوض هللا مقبل المطيري. 29

أشواق بنت تراحيب بجاد السبيعي. 30

اعتماد بنت موسى بن محمد الحافي العتيبي. 31

اعزاز بنت سليمان بن إبراهيم الصيقل. 32

أفراح بنت ناصر بن سالم الميزاني المطيري. 33

أفنان بنت تركي بن الجهالني المالكي. 34

أفنان بنت صالح معيوض العضياني الحارثي. 35

البندري بنت بندر بن علي المشعوف. 36

البندري بنت حزام عبدالرحمن العتيبى. 37

البندري بنت ذعار بن هزاع المقاطي العتيبي. 38

البندري بنت فراج محمد المشعبي السبيعي. 39

الجوهرة بنت عبدالرحمن بن أحمد الثميري. 40
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الجوهرة بنت عبدهللا بن صالح الفاضل. 41

الجوهرة بنت ناصر بن عبدالكريم السعيدان. 42

العذوب بنت أحمد بن عبدهللا النملة. 43

العنود بنت إبراهيم آل حذيفه الشمراني. 44

العنود بنت حمد بن ناصر المبيريك. 45

العنود بنت سعد بن حمد الزومان. 46

العنود بنت صالح بن علي السحيباني. 47

العنود بنت عبدهللا علي الواهبي الشهراني. 48

العنود بنت محمد سالم الضويان. 49

الهنوف بنت خالد بن أحمد الجبير. 50

الهنوف بنت طالل بن بنيدر الطريسي الحربي. 51

الهنوف بنت عادل بن محمد الرشيد. 52

الهنوف بنت علي عبد هللا البيشي. 53

أماني بنت عبدهللا بن سالم فازع. 54

أماني بنت مبارك بن عبدهللا العبدالهادي. 55

أمجاد بنت عبدالحميد يحي عطيف. 56

أمجاد بنت نايف بن حسن العصيمي. 57

أمل بنت سعد بن خلف الدوسري. 58

أمل بنت سعد بن مسعود القرفي البقمى. 59

أمل بنت علي بن عقدان ال حميد الغامدي. 60

أمل بنت عبدهللا صالح العتيبي. 61

أميرة بنت عايد بن ضيف  هللا الدلبحي. 62

أميرة بنت عليان بن مانع المنيعي البيشي. 63

أنوار بنت حمدان بن مشعان  المطيري. 64

إيمان بنت محمد بن ناصر األسمري. 65

بدور بنت حامدبن الولدعلي العنزي. 66

بدور بنت سيف بن عبدهللا خثران. 67

بدور بنت فراج بن فرج القريشي السبيعي. 68

بشائر بنت أحمد بن عبدهللا السليم. 69

بشائر بنت سليمان بن محمد الزويد. 70

بشائر بنت عبدهللا بن إبراهيم المقرن. 71

بشائر عابد مطر الصخيري. 72

بشاير بنت عبدالعزيز بن دخيل الدخيل. 73

بشاير بنت فليح بن حمود السالمي الحربي. 74

بشاير بنت فهد بن سليمان العيسى. 75

بشرى بنت إبراهيم بن عبدهللا الناصر. 76

بيان بنت إبراهيم بن حمد الكنهل. 77

تغريد بنت عابد بن عبدهللا الصاعدي. 78

جميلة بنت مدوخ هالل أبا الصفا المطيري. 79

جنان بنت محمد بن إبراهيم الخضيري. 80

جواهر بنت عبد هللا يسلم باوزير. 81

حسنا بنت مبارك ابن محمد ال حارث اليامي. 82
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حصة بنت هاجس بن بقيران الشيباني. 83

حصة بنت وليد بن علي المقبل. 84

حنان بنت سعيد بن علي العمر. 85

خديجة بنت عبدهللا سعيد الصانع الغامدي. 86

خلود بنت خالد بن عبدالرحمن الحميدي. 87

خلود بنت عبدالخالق بن محمد زكري. 88

خلود بنت علي عبدالقادر البشيري الزهراني. 89

خلود بنت هزاع بن صالح الهزاع. 90

دانة بنت سعد بن فهاد ال متعب الدوسري. 91

دانة عمر محمد الشويعر. 92

دانية بنت مبارك بن سالم ال حسينه. 93

دالل بنت رحيم بن مطر الظبيطي المطيري. 94

دنيا بنت عبدهللا سعيد الدوسري. 95

ديانا بنت زيد بن ذعار البقمي. 96

رؤى بنت غالب بن علي الشدادي الحارثي. 97

رائدة بنت عبد هللا بن علي القحطاني. 98

رانيا بنت سليمان بن صالح الجبر. 99

رانيا بنت نافع بن سعود الصالحي الحربي. 100

رباب بنت سعود سعد المشرافي المطيري. 101

ربى بنت أحمد بن مقبول الحارثي. 102

رحاب بنت فهد بن محمد العصيمي. 103

رحمة بنت عبدهللا بن قاسم  األحمري. 104

رزان بنت سعد بن عبدهللا البعيجان. 105

رزان بنت عبد الرحمن بن سليمان الفهاد. 106

رزان بنت عدنان بن إبراهيم سليمان. 107

رزان بنت علي بن سليمان الشبرمي. 108

رزان بنت منصور بن عبدالعزيز الخريجي. 109

رزان بنت مطلق الحنتوشي العتيبي. 110

رشا بنت علي بن صالح الغماس. 111

رغد بنت إبراهيم بن أحمد الجندبي الزهراني. 112

رغد بنت خالد بن علي المبارك. 113

رغد بنت خالد بن محمد آل جدي الهاجري. 114

رغد بنت دخيل بن محمد الزيادي. 115

رغد بنت عامر بن محمد العليان. 116

رغد بنت عبداالله بن سالم باسندوه. 117

رغد بنت عبدهللا بن عبدالرحمن السنان. 118

رغد بنت علي بن عبدهللا المفضي. 119

رغد بنت محمد بن سعد محمد الرويضان. 120

رغد بنت محمد بن صبيح العنزي. 121

رغد بنت نايف بن عايض المطيري. 122

رنا بنت إبراهيم بن محمد الدوسري. 123

رنا بنت فهد بن خالد المرشدي العتيبي. 124
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رنا بنت محمد بن سليمان السكيت. 125

رناد بنت علي بن عبدهللا الخريجي. 126

رنا بنت شايش محير العنزي. 127

رندا بنت مسفر بن مسيفر المالكي. 128

رند بنت إبراهيم بن سعد المقرن. 129

رند بنت أحمد بن محمد ال بهيش الشهري. 130

رند بنت عماد بن عبدالعزيز المفوز. 131

رهام بنت محمد بن سليمان العقل. 132

رهف بنت راكان منير محمد الدلبحي العتيبي. 133

رهف بنت طلق بن نايض الزيادي. 134

رهف بنت عبداالله بن سالم باسندوه. 135

رهف بنت عبدالعزيز بن عبد هللا آل دشنان. 136

رهف بنت محمد بن حمدان النفيعي العتيبي. 137

رهف بنت عبدالحكيم عبد هللا بن دخيل. 138

رهف بنت فهد محمد بن هديب. 139

رهف بنت محمد غياث صالح الحموي. 140

روابي بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الهمالن. 141

روابي بنت محمد بن ناصر المدرع الدوسري. 142

روابي بنت عايض العصيمي العتيبي. 143

روان بنت إبراهيم محمد عبدهللا آل سلمان. 144

روان بنت أحمد بن محمد البهالل. 145

روان بنت بندر بن رفاعي اللويحق المطيري. 146

روان بنت جديد بن محمد بن جديد. 147

روان بنت حمد بن عبد العزيز الشميمري. 148

روان بنت صالح بن عبدالرحمن السالمة. 149

روان بنت صعب بن عبدالعزيز المطرودي. 150

روان بنت عبيدهللا بن سالم  الطلحي. 151

روان بنت علي بن سالم العمور الدوسري. 152

روان بنت عمر بن عبدهللا باقلب. 153

روان بنت محمد بن تركى المغيري العتيبي. 154

روان بنت محمد بن عبدهللا الغامدي. 155

روان بنت نايف بن محمد الحربي. 156

رويدا بنت محمد بن علي العمري. 157

ريانة بنت فائز بن عبدهللا الشيباني العتيبي. 158

ريما بنت إبراهيم بن عبدالعزيز الخراشي. 159

ريما بنت خالد بن عيافي القحطاني. 160

ريما بنت سعد بن عبيد الدهيش. 161

ريما بنت عبدالرحمن بن محمد العيسى. 162

ريما بنت مشعان بن سعد السهلي. 163

ريم بنت جايز بن شامان الصعيبي المطيري. 164

ريم بنت خالد بن صالح العشيوي. 165

ريم بنت سعيد بن علي آل دوكر القحطاني. 166
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ريم بنت عبدالرحمن بن علي الثابتي الشهري. 167

ريم بنت عبدالعزيز بن صالح الشويعر. 168

ريم بنت عبدهللا بن راشد الربيع. 169

ريم بنت محمد بن فهد ال رشيد اليامي. 170

ريم بنت محمد بن مزيد الشمري. 171

ريناد بنت أحمد بن عبدالرحمن الهذلي. 172

ريناد بنت حريد بن حامد العمري الحربي. 173

ريناد بنت عبدهللا بن أحمد العثيمين. 174

ريوف بنت رشيد بن ثنيان السالمي الحربي. 175

ريوف بنت ناصر بن عبدالعزيز الحجي. 176

سارا بنت طالل بن صالح الحربي. 177

سارة بنت عبدالرحمن بن صالح بن طالب. 178

سارة بنت عبدالرحمن بن ناصر الجعوان. 179

سارة بنت عبدالعزيز بن فهد الدغيثر. 180

سارة بنت عبدهللا جعفر الفليس القحطاني. 181

سارة بنت صالح علي ال إسماعيل. 182

سارة بنت أحمد بن سلوم الفضل. 183

سارة بنت جدوع بن هليل الفدعاني العنزى. 184

سارة بنت حامد بن فهد العويويد الباهلي. 185

سارة بنت خلف بن عيسى الحمادي العتيبي. 186

سارة بنت سعيد بن محمد القحطاني. 187

سارة بنت صالح بن حمد العمران. 188

سارة بنت عبدالرحمن بن أحمد حامظي. 189

سارة بنت عبدالرحمن بن صالح الشنيبر. 190

سارة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الباهلي. 191

سارة بنت عبدهللا بن سعيد القحطاني. 192

سارة بنت عبدهللا بن عامر العصباني البلوي. 193

سارة بنت عبد هللا بن عبدالعزيز الدبيس. 194

سارة بنت عبدهللا فهد ال شويل الشهراني. 195

سارة بنت عبدهللا مسند الخمعلي العنزي. 196

سارة بنت مجاهد صنهات الخفشاء العتيبي. 197

سارة بنت محسن نهار المكيحلي السبيعي. 198

سارة بنت محمد بن خلف المطلق الدوسري. 199

سارة بنت محمد بن سليمان الدواس. 200

سارة بنت مثيب إبراهيم العتيبي. 201

سجا  بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن البرغش. 202

سجى بنت عبد الكريم بن أحمد العريني. 203

سحر بنت فهد بن ناصر العصيمي العتيبي. 204

سلطانه بنت عبدهللا علي ال مداوي األسمري. 205

سمر بنت عبدالرحمن بن محمد العتمي. 206

سمر بنت عبدهللا بنت عبدالرحمن القاسم. 207

سمر بنت محمد بن إبراهيم العثمان. 208
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سوسن بنت يوسف بن أحمد الغمالس. 209

شادن بنت عبدالعزيز بن محمد الزعاقي. 210

شادن بنت عبدالعزيز عبد هللا التركي. 211

شاهه بنت هاني بن سعد بن سلطان. 212

شذاء بنت بدر بن محمد المسند. 213

شذا بنت محمد سالم باشراحيل. 214

شروق بنت محمد بن مشرع العتيبي. 215

شروق بنت عبدالرحمن النفيعي العتيبي. 216

شموخ بنت عبدالرحمن بن محمد بن ختله. 217

شهد بنت خالد بن إبراهيم بن صالح الرويجح. 218

شهد بنت ظافر بن خلوفه العميري. 219

شهد بنت عبدالعزيز بن محمد ابوعباة. 220

شهد بنت عبدالهادي بن فالح القباني. 221

شهد بنت عماد بن عيسى العومي. 222

شهد بنت غنيم بن عبدهللا بن غنيم. 223

شهد بنت فالح بن ضيدان الفايدي الشمري. 224

شهد بنت عبدالرحمن صالح السليم. 225

شهد وليد حسين ابوربيع. 226

شوق بنت خالد بن ربيعان الربيعان. 227

شوق بنت عبدهللا بن محمد العرياني. 228

شوق بنت منصور بن عبدالعزيز الخويتم. 229

شوق بنت مبارك االسلمي الشمري. 230

شيمه بنت سعد بن عبدالرحمن السعدان. 231

صيته بنت راشد بن محمد الغريب. 232

صيته بنت سالم بن إبراهيم البليهي. 233

ضي بنت خالد بن يوسف الضحيان. 234

طيبه بنت فوزي بن عبدالرحمن الدعيجي. 235

طيف بنت سعد عبدهللا آل مجدع العرياني. 236

عائشة بنت أحمد عبداللطيف النعيم. 237

عائشة بنت عبدهللا سعيد الشهراني. 238

عبير بنت عبدهللا بن سعيد القحطاني. 239

عبير بنت محمد بن ناصر العامر. 240

عبير بنت حسين موسى عبده بن مبارك جاري. 241

عبير بنت مثيب مغيب السبيعي. 242

عذى بنت خالد بن عبدهللا البازعي. 243

عروب بنت حسين بن عبدالكريم نوري. 244

عريب بنت خالد بن ناصر الفائز. 245

عفراء بنت سعد بن فريج السبيعي. 246

علياء بنت محمد بن تركي ال مسفر العلياني. 247

عهد بنت جازي بن عديد الحميرين. 248

عهد بنت مطلق بن محمد ابو ثنين. 249

عهود بنت شناح سلمان السبيعي العنزي. 250
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عهود بنت علي بن فايز الحصني الحربي. 251

عهود بنت محمد بن علي العدواني الزهراني. 252

عهود بنت هجرس راشد هجرس الهجرس. 253

غادة بنت خالد بن إبراهيم الحميدي. 254

غادة بنت إبراهيم بن غفيلي الحبردي العتيبي. 255

غادة بنت سامي بن عبدهللا الخلف العيسى. 256

غادة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الخميس. 257

غادة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشهري. 258

غادة بنت مطلق محمد آل لملوم الدوسري. 259

غادة بنت محمد عيد العتيبي. 260

غالية بنت إبراهيم بن صالح المحيميد. 261

غدي بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السحيم. 262

غدير بنت صالح بن عبدالمحسن القرزعي. 263

غدير بنت مساعد بن فضى المحمدي الحربى. 264

غيداء بنت زياد بن عبدهللا المخلفي. 265

غيداء بنت صالح بن عبدالعزيز الراشد. 266

غيداء بنت عبدهللا بن عايد العواد. 267

غيداء بنت مبارك بن صالح ال عالمه يسر. 268

غيداء بنت محمد زويد القريشي السبيعي. 269

فاطمة بنت حسن بن محمد الخامسي. 270

فاطمة بنت صالح سعد الشدادي الحارثي. 271

فاطمة بنت فيصل بن جبر الجهني. 272

فاطمة بنت محمد بن عبدالرحمن بن زيد. 273

فاطمة بنت سعيد آل سعيد العمري. 274

فاطمة بنت علوي علي سفياني. 275

فاطمة بنت قبالن جابر اليامي. 276

فتون بنت سعيد سعد ال ملحم األحمري. 277

فدوى بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العتيبي. 278

فهدة بنت محمد بن فهد بن شلهوب. 279

فهدة بنت منيف بن سعد الرسام الحمالي. 280

فهدة عبدالعزيز عبدالرحمن إبراهيم الناصر. 281

في بنت دخيل بن سعد العواد. 282

في بنت عبدهللا بن عبدهللا الشائع. 283

في بنت فيصل بن أحمد الخماش. 284

في بنت حسين محمد آل حارث اليامي. 285

كأمله بنت محمد بن يوسف بازعي. 286

كوثر بنت طراد مطرود السنجاري الشمري. 287

لؤلؤه بنت محمد بن محمد مارديني. 288

لجين بنت حمد بن عبدهللا بن خضير. 289

لجين بنت عبدالمجيد بن عبدهللا  الجماز. 290

لجين بنت محمد بن حسن خليل. 291

لطيفة بنت فيصل بن صالح العرف. 292
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لطيفة بنت إبراهيم بن أحمد المعيوف. 293

لطيفة بنت عبدالعزيز بن خلف العضاض. 294

لطيفة بنت يحيى بن علي حريصي. 295

لما بنت رياض بن عبدالرحمن المنصور. 296

لما بنت عبدهللا بن محمد السلطان. 297

لما بنت محمد بن سليمان التركي. 298

لمى بنت سليمان بن عبدهللا الفوزان. 299

لمى بنت فهد بن عبدالعزيز القريشي. 300

لمى عبدالوهاب غرم عبداللـه المانع العمري. 301

لمياء بنت صالح بن مصلح الشمراني. 302

لمياء بنت فهد شليويح الضريفي العنزي. 303

لمياء بنت محمد بن سعد الرشود. 304

لمياء بنت مشعل بن محمد الرحيمي. 305

لندا بنت محمد بن سالمه التدالوي البلوي. 306

لولوه بنت يوسف بن محمد العقيل. 307

لولوه بنت زأمل وطبان الجرباء. 308

ليال بنت سليمان بن عبدهللا البصير. 309

ليلى بنت حسام بن عبدهللا الهياف. 310

ليلى بنت سالم بن خالد النطعان القحطاني. 311

ليلى بنت عبدهللا بن إبراهيم المهناء. 312

ليلى بنت محمد بن عبدهللا الفنيخ. 313

لينا بنت عبدالرزاق بن سهل السعدي. 314

لينا بنت ناصر بن سعود الفالح. 315

لينة بنت ناصر عبدهللا المشرافي المطيري. 316

مالكه بنت مرزوق عميش الغنامي العتيبي. 317

مرام بنت حمدان بن سالم الثويني العنزي. 318

مرام بنت خالد بن حميد الحسين الحارثي. 319

مرام بنت محمد بن براهيم ال طالب. 320

مرام بنت منصور بن حبيب الغضوري العنزي. 321

مريم بنت راشد بن علي بن ناصر بن عبالن. 322

مريم بنت عبدهللا بن علي الخضير. 323

مريم بنت ثايب القميش المطيري. 324

مريم بنت سالم يحيى حريصي. 325

مشاعل بنت عبدالرحمن بن فهد الرشيد. 326

مشاعل بنت علي بن حسن القحطاني. 327

مشاعل بنت محمد بن مرزوق المقاطي. 328

مشاعل بنت مهنا بن سعد المهنا. 329

مشاعل بنت هابس عسم المطيري. 330

مالك بنت سعد بن مفلح الرشيدي. 331

مالك بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العجالن. 332

مالك بنت محسن بن صالح العمري الحربي3 333

مالك بنت منصور بن عبدهللا الجمعان. 334
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منار بنت بجاد بن قاعد الغبيوي العتيبي. 335

منار بنت سعيد محمد الحسن الشهراني. 336

منار بنت صالح بن عبدهللا الرشيد. 337

مناوي بنت نايف بن ناصر العنيضيل. 338

منتهى بنت يوسف بن سعود الشايجي. 339

منى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز السحيم. 340

منى بنت ناصر بن عاتق الجش المطيري. 341

منيرة بنت خالد عبدالرحمن بن جديد. 342

منيرة بنت عبدالرحمن إبراهيم ابا الخيل. 343

منيرة بنت بدر بن اسيود الميزاني المطيري. 344

منيرة بنت بندر بن عبدهللا بن جميعه. 345

منيرة بنت حمد بن عبدهللا ال جبر. 346

منيرة بنت حمد عبدهللا الخنفري القحطاني. 347

منيرة بنت عبدهللا عبدالرحمن بن دهمش. 348

منيرة بنت عيسى بن علي الزهراني. 349

منيرة بنت فهد بن إبراهيم بن نقيه. 350

منيرة بنت مقبل بن نزال العلوي الحربي. 351

منيرة بنت ناصر بن محمد الحميد. 352

مها بنت عبد الرحمن بن إبراهيم العمر. 353

مها بنت علي يحي بن علي الزهراني. 354

مها بنت عبد هللا ناصر سلطان الفهيد. 355

موضي بنت عائض مهدي آل سعد القحطاني. 356

مي بنت علي بن فليح البشري الحربي. 357

ميساء بنت عايد مشحن البلعاسي العنزي. 358

مي بنت سليمان سعد العتيبي. 359

ميعاد بنت ناصر عبدالعزيز الطحيح الحازمي. 360

ميمونة بنت عبدهللا بن محمد بن طاهر. 361

نادية بنت بخيت بن خليفه السبيعي العنزي. 362

نادية بنت مساعد بن سايرالسليمي الحربي. 363

نجد بنت عبدهللا بن سلطان الكثيري. 364

نجد بنت عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الحصان. 365

نجالء بنت عبدهللا بن محمد العسكر. 366

نجالء بنت مبارك محمد الملحم. 367

نجود بنت عبدالرحمن بن إبراهيم المقبل. 368

نجود بنت عبدهللا بن سعد آل عبدالسالم. 369

نجود بنت وليد بن سلطان التركي. 370

نجود بنت عبدهللا عبد الرحمن الخنين. 371

ندى بنت ماجد بن نواف الحليسي. 372

ندى بنت محمد بن عبدالعزيز الشايع. 373

ندى بنت محمد بن فالح الخرسان الدوسري. 374

ندى بنت عدنان محمد الفقير. 375

ندى بنت مشعل عبد هللا العتيبي. 376
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نمشه بنت عبدهللا بن خميس العتر. 377

نهى بنت فهد بن راشد بن دايل. 378

نورا بنت سعد بن علي الربيعان. 379

نور بنت عمر بن أحمد باهمام. 380

نور بنت ماجد بن سعد المسعود. 381

نورة بنت رميح بن عيد الشبوي. 382

نورة بنت عبدالعزيز بن محمد الغصن. 383

نورة بنت عبدهللا بن علي  الزوير. 384

نورة بنت عبدهللا بن ناصر بن يعيش. 385

نورة بنت فهد بن عبدالعزيز الشنيفي. 386

نورة بنت أحمد بن جارهللا البريدي. 387

نورة بنت براهيم بن محمد النويصر. 388

نورة بنت بندر بن فالح القصيري الحربي. 389

نورة بنت حسن بن سعيد الزهراني. 390

نورة بنت خالد بن حمود بن رجعان. 391

نورة بنت خالد بن عبدهللا أبوحيمد. 392

نورة بنت سالم بن صالح الجارهللا. 393

نورة بنت سطام بن امان محمد. 394

نورة بنت سعد بن دقل الروقي العتيبي. 395

نورة بنت سعد بن عبدهللا المرقب. 396

نورة بنت سليمان بن محمد الدحام. 397

نورة بنت ظافر بن راشد آل دحيم. 398

نورة بنت عبدالعزيز بن محمد البواردي. 399

نورة بنت عبد هللا بن رجاء الحربي. 400

نورة بنت علي بن عبدهللا السكران. 401

نورة بنت فهد بن عبدهللا البالل. 402

نورة بنت فهد بن محمد العسكر. 403

نورة بنت كمال بن علي بنقزي الغامدي. 404

نورة بنت متعب بن حمس الغبيوي العتيبي. 405

نورة بنت محمد بن عبدالرحمن المعمر. 406

نورة بنت محمد بن عبدالكريم النوفل. 407

نورة بنت ناصر بن محمد العازمي. 408

نورة بنت خريزان سعود ال ناهض الدوسري. 409

نورة بنت ذعار عيد الحزيمي العتيبي. 410

نورة بنت سعيد علي ال سرحان القحطاني. 411

نوف بنت إبراهيم بن عبدهللا الوايلي. 412

نوف بنت تركي بن عبدهللا الخنفري القحطاني. 413

نوف بنت سعيد بن سعد القحطاني. 414

نوف بنت سعيد بن سعود المزيدي. 415

نوف بنت سعيد بن عبدالرحمن آل سعد. 416

نوف بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن البكر. 417

نوف بنت عبدالعزيز بن محمد الشبانات. 418
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نوف بنت عبدهللا بن عبدالمحسن عبدالقادر. 419

نوف بنت فهيد بن حسن الحافي العتيبي. 420

نوف بنت مانع بن حمد الجعفري الشمري. 421

نوف بنت محمد بن أحمد آل بشير الغامدي. 422

نوف بنت محمد بن أحمد الجريوي. 423

نوف بنت محمد بن عبدهللا النقيز. 424

نوف بنت منصور بن عبدهللا الفاضل. 425

نوف بنت بنت موسى بن محمد جحشورفقيهي. 426

نوف بنت عبد هللا محمد الحقباني. 427

نوف بنت متعب طويرش النماصي الشمري. 428

نوف بنت محمد فالح المطيري. 429

نوف بنت نايف حنتيش المقاطي العتيبي. 430

هاجر بنت فهد بن ناصر البرقان. 431

هاجر بنت عبدهللا سالم القرزي. 432

هبه بنت ناصر بن سعد المقبل. 433

هجين بنت عبدهللا بن عبدالمعين القرافي. 434

هديل بنت سعود بن راضي الدعدي. 435

هديل بنت سليمان بن محمد الفاضل. 436

هديل بنت عبدالرحمن بن ناصر الرسيني. 437

هديل بنت ناصر بن سعد الناصر. 438

هديل بنت عبد هللا محمد ال عايض العمري. 439

هال بنت سعيد بن عثمان العمري. 440

هال بنت فهد سالم الحربي. 441

هند بنت ظيف هللا بن براهيم اليوسف. 442

هند بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحميد. 443

هند بنت محمد بن مفرح البقمي. 444

هند بنت فهد عبد العزيز الحودي. 445

هوازن بنت نايف عبدالهادي العتيبي. 446

هياء بنت بدر بن عبدالعزيز العقيل. 447

هياء بنت علي بن زيد بن ناصر بن سالمه. 448

هياء بنت مسفر عبدهللا آل سعد القحطاني. 449

هيا بنت خالد بن عبدالرحمن ربيع. 450

هيا بنت سليمان بن عوض العنزي. 451

هيفاء بنت صالح بن عبدهللا الطرير. 452

هيفاء بنت ثابت سعد ال زلفه. 453

هيفاء بنت نايف غازي الشيباني. 454

هيلة بنت عبدهللا بن حمد الخنيفر. 455

وجدان بنت خالد بن حمده السعدي البيشي. 456

وجدان بنت عادل بن إبراهيم الشايب. 457

وجدان بنت عبدهللا بن حسن الحقباني. 458

وجدان بنت عيسى بن شائع الطويهر. 459

وجدان بنت رافع سلمان المليحي الشهري. 460
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وجد بنت عبداللطيف بن عبدالعزيز الزالل. 461

ود بنت فالح بن سفر الشدادي الحارثي. 462

وديان بنت محمد بن فراج الدعجاني العتيبي. 463

وسام بنت محمد بن عبدهللا البقمي. 464

وعد بنت خالد بن عبدهللا الموسى. 465

وعد بنت سعد بن هيف ال سالم. 466

وعد بنت عبداالله بن محمد بن هداب. 467

وعد بنت يحيى بن علي ال نصار القحطاني. 468

وفاء بنت محمد بن سعود الخمشي. 469

يارا بنت عبدهللا بن إبراهيم العريفي. 470

يارا بنت عمر بن عبدالرحمن بن صعب. 471

االقتصاد
آالء بنت سعد بن محمد الدوخي. 1

أروى بنت إبراهيم بن محمد المهيني. 2

أسماء بنت رياض بن عبدهللا الطحيني. 3

أسماء بنت هيف بن مسعود ال شويه. 4

أفراح عامر سعيد الجعيدي المري. 5

أفنان بنت خالد بن مفرح المغيري العتيبي. 6

أالء فهد بن علي بن دريهم. 7

إسراء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السالمي. 8

ابتهال بنت محمد بن سيف الشهراني. 9

أثير بنت إبراهيم بن محمد الدمخ. 10

أثير بنت عايض بن محمد الخميس الزهراني. 11

أثير بنت محمد بن عبدهللا النملة. 12

أثير بنت ناصر بن عبدالرحمن السعودي. 13

أثير محمد بنت إبراهيم عباس. 14

أسماء بنت بجاد بن هاجد اليابس المطيري. 15

أسماء بنت حسن ابن سلمان الفيفي. 16

أسماء بنت زيد بن غازي الراجحي البقمي. 17

أسماء بنت سالم بن فواز الوزيلع النفيعي. 18

أسماء بنت محمد بن نايف الصميلي السبيعي. 19

أسيل بنت علي بن فهد الربيعان. 20

أشجان بنت عادل بن ناصر بن دهمش. 21

أصالة بنت يحي بن حسن الرازحي. 22

أفراح بنت عبد العزيز عدالن آل عدالن الخثعمي. 23

أفنان بنت عثمان بن محمد العثمان. 24

أفنان بنت محمد بن عامر الشهري. 25

اآلء بنت عبداللطيف بن محمد بن ضويحي. 26

البندري بنت فيصل عبدالعزيز الوطبان الدويش. 27

البندري بنت مشعل بن منصور العتيبي. 28

البندري بنت ناصربن راشد الجديعي. 29
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الجازي بنت مرزوق بن صالح الوهبي الحربي. 30

الجوهرة بنت سعود بن عبدالعزيز بن . 31

مسعود

العريب بنت راضي بن هليل العنزي. 32

العنود بنت أحمد بن الغنيم. 33

العنود بنت أحمد بن فهد السديري. 34

العنود  بنت راشد بن سعد الغريب. 35

العنود بنت محمد بن حسن بن سيف. 36

العنود بنت محمد بن حمود اللحيدان. 37

العنود بنت محمد بن مامون بيبرس. 38

العنود بنت صالح سالم الميزاني المطيري. 39

العنود بنت عبدهللا معيبد الحربي. 40

الهنوف بنت سامي مرزوق سالمين. 41

الهنوف بنت سعود النفيعي العتيبي. 42

أماني بنت عبدهللا بن مفلح ال حامد. 43

أمجاد بنت موسى بن محمد األحمري. 44

أمجاد عبدهللا عبدالرحمن التركي. 45

أمل بنت حميد حمير البلعاسي الرويلي. 46

أمل بنت على محمد موسى خرمي. 47

أمل بنت محمد جمعان الزهيري الغامدي. 48

أمل بنت هادي مسرب االسلمي الشمري. 49

امنه بنت سلمان بن منيزل الحبالني العنزي. 50

امواج بنت فالج بن منيخر الشيباني. 51

أميرة بنت سعد بن هادي الطريسي الحربي. 52

أميرة بنت فهد بن عبدهللا الصانع. 53

أنوار بنت عبدهللا بن محمد العفيصان. 54

أنوار بنت محمد بن ناصر معشي. 55

إيمان بنت فالح بن جلوي الجعفري العنزي. 56

بدريه بنت سلطان بن نايف الشيباني. 57

بدريه بنت عوض بن جابر الرحيمي المطيري. 58

بدور بنت ناصر بن عماش الثقيل. 59

بسمة بنت سعيد بن سعد هللا المطيري. 60

بشرى بنت إبراهيم بن محمد الحسين. 61

بشرى بنت طارق بن محمد الخلف. 62

تماضر بنت خالد بن عبدالرحمن المرشد. 63

تهاني بنت محمد بن أحمد خرمي. 64

تهاني بنت فيحان مسفر الخنفري القحطاني. 65

جميلة بنت عبدهللا بن محمد عناتر خبراني. 66

جواهر بنت حمدان بن محمد آل علي الغامدي. 67

جواهر بنت عبدالعزيز عطاهللا الرحيمي المطيري. 68

جوهره بنت محسن حمود آل مريتع القحطاني. 69

حصة بنت ناصر بن ناصر الهزاع. 70
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حصة بنت أحمد بن ناصر الحمدان. 71

حصة بنت حلبان بن عبيد المقاطي العتيبي. 72

حصة بنت علي بن سعد المطرف. 73

حنان بنت أحمد بن محمد بتاتي. 74

حنان بنت حمد بن محمد الهويمل. 75

حياة بنت سعد بن ناصر الفريدي الحربى. 76

دانة بنت دوسر بن أحمد الشلبي. 77

دالل بنت سويلم قبيل آل زيدان القحطاني. 78

ديم بنت سليمان بن محمد الفايز. 79

ديمة بنت راشد بن ناصر العودان. 80

ديمة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن المشرف. 81

رؤى بنت فهد بن عبدهللا القديري. 82

راميه بنت سعود بن عبدالعزيز الرامى. 83

ربى بنت محمد يسلم باتيس. 84

رحمة بنت صالح بن أحمد آل عبيد الغامدي. 85

رزان بنت راشد بن زيد العرفج. 86

رزان بنت خالد صالح عناني. 87

رغد بنت توفيق بن عبدالرحمن العوهلي. 88

رغد بنت عبدالرحمن جميل الحبالني الحربي. 89

رغد بنت علي بن إبراهيم المحيا. 90

رنا بنت عبدالعزيز بن صالح الحواس. 91

رنا بنت الحم بن عبد هللا الالحم. 92

رهف بنت سعود بن عواد األحمدي. 93

رهف بنت صالح بن عبدهللا المطرودي. 94

روابي بنت أسيمر إبراهيم العنزي. 95

روابي بنت عمر بن عبدهللا البراك. 96

روابي بنت محمد رفاعي القحطاني. 97

روان بنت إبراهيم محمد ال خثعم القحطاني. 98

روان بنت بشير بن مرعيد العواجي العنزي. 99

روان بنت حمد بن هذال آل هالل. 100

روان بنت رزيق بطي الشبيشيري المطيري. 101

روان بنت سعيد بن يسلم الصيعري. 102

روان بنت عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء. 103

روان بنت عوض بن سعيد الزهراني. 104

روان بنت فهد بن سعد السيف. 105

روان بنت محمد بن سعد حريس. 106

روان بنت علي سعيد الشهري. 107

روان بنت وليد محمد الحبيب. 108

ريما بنت راجح بن عامر العلوي الحربي. 109

ريما بنت صالح بن حمد القحطاني. 110

ريما بنت يحى بن محمد العسكر. 111

ريم بنت بدر بن غازي الدلبحي العتيبي. 112
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ريم بنت خالد بن سعود الصعنوني. 113

ريم بنت عبدهللا بن األسمر السبيعي العنزي. 114

ريم بنت عوض بن عبدالنافع قالدي الرشيدي. 115

ريم بنت محمد بن سعود السعدون. 116

ريم بنت سعود محمد العنزي. 117

ريم بنت عبدالمحسن إبراهيم المسيحل. 118

ريهام بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الزهير. 119

زيمه بنت حميد بن حمد الظويفري المطيري. 120

سارا بنت سعيد بن الحنيفي الشهراني. 121

سارة بنت ناصر بن سند محمد الدوسري. 122

سارة بنت يوسف بن يعقوب الجريد. 123

سارة بنت أحمد عبدهللا العمود. 124

سارة بنت أحمد بن فوزان الفوزان. 125

سارة بنت بندر بن قاعد الثوري السبيعي. 126

سارة بنت رشيد بن محمد المبدل. 127

سارة بنت سحيم فالح المكحيلي السبيعي. 128

سارة بنت عبدهللا بن محمد الدوهان. 129

سارة بنت غنام بن عبدالرحمن القبيلي. 130

سارة بنت محمد بن سعد الشنيفي. 131

سحا بنت عويض بن هليل الشلوي. 132

سلطانه بنت سليمان بن سند الحصيني. 133

سلمى بنت سعود ذعار ابو خشيم الدلبحي. 134

سلمى بنت نايف بن عايد العبدلي. 135

سمر بنت سعد بن صالح المومي. 136

سمر بنت محمد كساب الصميلي السبيعي. 137

سنا بنت وليد بن سليمان الفنيخ. 138

شادن بنت عبدالرحمن بن سعود الرشيد. 139

شجون بنت سالم بن علي ال غنيه الشهري. 140

شذى بنت فهد بن محمد المسيند. 141

شروق بنت عطاا لله شعف الحافي العتيبي. 142

شروق بنت محمد محمد ابو مرزوق. 143

شهد بنت توفيق بن عبدالرحمن العوهلي. 144

شهد بنت سعيد بن صالح العمري. 145

شهد بنت عبدالحكيم بن إبراهيم العثمان. 146

شهد بنت عبدهللا بن صالح البليهد. 147

شهد بنت منصور بن عبدهللا السبيعي. 148

شهد بنت ناصربن سعود العريفي. 149

شهد بندر سعد الجميعه. 150

شوق بنت أنس بن عايد الصيدالني الجهني. 151

شوق بنت محمد بن صالح البليهد. 152

شيخة بنت أحمد بن محمود الرحيم. 153

شيخة بنت جعفر بن عبدهللا الجعفر. 154
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شيخة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن موينع. 155

صفية بنت سعود بن ناصر السبر. 156

طرفه بنت إبراهيم بن سعد الحميدي. 157

طيف بنت حيدر بن ضحوي لعنزي. 158

عائشة بنت عيسى كيفيش الندى. 159

عبير بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الصومالي. 160

عبير بنت عبدهللا بن صالح العيسى. 161

عبير بنت محمد بن علي الغامدي. 162

عبير بنت عبد العزيز علي الصنات. 163

عدوه بنت محمد بن مبارك القحطاني. 164

علياء بنت عياده بن فهد الوهبي الحربي. 165

عهد بنت سعد بن محمد بن شعالن. 166

عهود بنت عطيه بن موسى الكناني الزهراني. 167

غادة بنت فيصل مفلح العتيبي. 168

غادة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا المقرن. 169

غادة بنت عبدهللا بن محمد العجي الغامدي. 170

غادة بنت وليد بن زيد بن طالب. 171

غادة بنت خالد محمد ال عاطف القحطاني. 172

غال بنت عبدهللا بن سليمان العثمان. 173

غيداء بنت شامان بن عبدالعزيز بن شامان. 174

غيداء بنت عبدهللا بن إبراهيم محمد العريج. 175

غيداء بنت محمد بن عبد الرحمن اباعود. 176

فاتن بنت جمعان صالح البن علي الغامدي. 177

فاديه بنت علي بن هالل الشيباني العتيبي. 178

فاطمة بنت محمد بن ناصر الكثيري. 179

فاطمة بنت سمير الخطيب. 180

فتون بنت تركي بن حمود  العنزي. 181

فدوى بنت عايد بن طليحان الفريدي الحربي. 182

قمراء بنت علي عبدهللا آل عليان القحطاني. 183

لبنى بنت خالد عبد العزيز العقيلي. 184

لجين بنت صالح بن عبد الرحمن الشاللي. 185

لطيفة بنت علي بن حمد السلمان. 186

لما بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الحمود. 187

لمى بنت عبدالعزيز بن محمد الضويحي. 188

لمياء بنت عمر بن إبراهيم السليم. 189

لمياء بنت محمد بن عبدالعزيز بن سبيت. 190

لولوة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الشمالي. 191

لولوه بنت عثمان بن عبدالمحسن الجنيني. 192

ليلى بنت محمد عبدهللا الحسين. 193

لينا بنت صالح بن إبراهيم التويجري. 194

مدى بنت عبدالعزيز بن محمد ابوعباة. 195

مرام بنت علي محمد الغامدي. 196
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مريم بنت بشير بن مناور الجريشي المطيري. 197

مريم بنت حمود بن عبدهللا السويلم. 198

مريم بنت حميد حامد الضفيدعي المطيري. 199

مريم بنت زايد بن مناور العضيله المطيري. 200

مريم بنت طريد بن عشوي السبيعي العنزي. 201

مريم بنت هادي بن عبدهللا حدادي. 202

مزايا بنت محمد بن عبدالمحسن العويد. 203

مزون بنت محمد بن عبدالرحمن الذكير. 204

مشاعل بنت خالد بن عبدهللا المعجل. 205

مشاعل بنت عوضه بن حمود الشهراني. 206

مشاعل بنت محمد بن فهيد الشكره. 207

مشاعل بنت مناحي سالم الجروى القحطاني. 208

مالك بنت عليان بن فالح السليمي الحربي. 209

مالك بنت مبارك بن سالم العرجاني. 210

مالك بنت متعب شعوي الميموني المطيري. 211

مالك بنت محمد بن زيد بن وبران. 212

مالك بنت محمد بن فراج الحسني العنزي. 213

مالك بنت ناصر بن عبدهللا الصائغ. 214

مالك بنت عبدالرحمن علي العيد. 215

منار بنت عبدالوهاب بن محمد الجاسر. 216

منار بنت علي بن سالم السبيعي العنزي. 217

منار بنت محمد بن خلف السيالي. 218

منال بنت ذياب مترك آل مسعود القحطاني. 219

منال بنت سعد بن صدعان العوني المطيري. 220

منال بنت عائض بن علي آل مريع القرني. 221

منال بنت عبدهللا بن عبدالعزيز البريدي. 222

منيرة بنت إبراهيم بن حمد العبدالهادي. 223

منيرة بنت إبراهيم بن عبدالعزيز العبيد. 224

منيرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدميخي. 225

منيرة بنت محمد بن عبدالرحمن الهندي. 226

منيرة بنت يحي سعد آل سلطان الشهراني. 227

منيرة بنت حسن هذلول بن مطلق الراشد. 228

مها بنت خالد بن صالح بن مالفخ. 229

مها بنت عبدهللا بن محمد الحسين. 230

مها بنت علي بن غزاي المخلفي. 231

موده بنت خالد بن سعيد المغربى. 232

موضي بنت صالح بن عطيه الزهراني. 233

موضي بنت غالي بن عايد ولدعلي العنزي. 234

موضي بنت ضويحي متعب األسعدي. 235

مي بنت مسعد بن مارق المخلفي الحربي. 236

ميعاد بنت محمد بن سالم الجندبي الزهراني. 237

ميعاد بنت محمد بن سعيد سعيد. 238
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ميعاد بنت عبدالرحمن الكعبي العمري. 239

نبيله بنت محمد ابن سعد ابودهمان. 240

نجالء بنت خليل بن إبراهيم الخالد. 241

نجود بنت بدر بن محمد العوفي الحربي. 242

نجود بنت زكي بن محمد بدح. 243

نجود بنت سعدون بن فهد السعيد. 244

نجود بنت عبدالعزيز بن سعود الرشود. 245

نجود بنت فوزي بن مبارك القحطاني. 246

نجود بنت منصور بن إبراهيم البعيجاني. 247

نجوى بنت ناصربن إبراهيم الجياشي الحارثي. 248

ندى بنت سعيد بن عبدهللا الصيعري. 249

ندى بنت فيصل بن مجري العصيمي العتيبي. 250

نسرين بنت عبدهللا عبدالرحمن الدوسري. 251

نهله بنت رجاء بن فريح  الحربي. 252

نهى بنت صالح عضيب الشمالني العنزي. 253

نهى بنت يحي محمد ابو حاسره. 254

نور بنت ربيع بن معال الشريف. 255

نورة بنت عبداللطيف بن إبراهيم الشقراوي. 256

نورة بنت بدر بن أحمد الحميد. 257

نورة بنت براك بن سلطان بن براك. 258

نورة بنت رديني بن علي السهلي. 259

نورة بنت سعد بن عبدالرحمن السيف. 260

نورة بنت عبدالرحمن بن إبراهيم العباس. 261

نورة بنت عبدالعزيز بن صالح الصنيع. 262

نورة بنت عبدالعزيز بن صالح المقيرن. 263

نورة بنت ماطر بن محمد االسلمي الشمري. 264

نورة بنت محمد بن سالم العبدلي المالكي. 265

نورة بنت محمد بن صالح الزعير. 266

نورة بنت محمد بن عبدالعزيز الرويس. 267

نورة بنت مرعي بن صالح القرني. 268

نورة بنت مفلح بن محمد آل عادي. 269

نورة بنت منير بن فهد المخلفي الحربي. 270

نورة بنت ناصربن عبدالرحمن المقبل. 271

نورة بنت نزال غضيان السويدي الشمري. 272

نورة بنت سليمان عبدهللا العثمان. 273

نورة بنت عبدالرحمن آل سعد القحطاني. 274

نورة بنت عبدالعزيز حمد المشعل. 275

نوف بنت إبراهيم بن فهد بن ناهض. 276

نوف بنت وليد بن عبدالرحمن بن دهام. 277

نوف بنت سعيد محمد ال الشيخ العمري. 278

نوير بنت سعيد بن مقعد الفهري القحطاني. 279

هاجر بنت أحمد بن مفرح ال غنيه الشهري. 280
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هاجر بنت رياض بن جاسم الجيعان. 281

هاجر بنت منصور بن فهد اللهيم. 282

هاجر بنت عبدالرحمن سعيد الزهراني. 283

هال بنت حمدان بن الحميدي الغضباني. 284

هال بنت فهد بن علي الرباح. 285

هنادي بنت صالح بن عبدالرحمن الراجحي. 286

هنادي بنت خالد عبد الرزاق  الطويرش. 287

هند بنت بندر بن عايض الشيباني. 288

هويدا بنت خالد تركي العتيبي. 289

هياء بنت علي بن زيد العقيلي. 290

هيا بنت فهد بن محمد بن زنان. 291

هيفاء بنت عبدالعزيز بن علي العميريني. 292

هيفاء بنت عيد سعيد آل مهدي القحطاني. 293

وجدان بنت ثاري بن محمد الماجد. 294

وجدان بنت مطر عبدهللا الشاطري المطيري. 295

وداد بنت راضي ساير الشمري. 296

وداد بنت نامي جار هللا األسلمي الشمري. 297

وسمية بنت محمد بن عبدهللا اليامي. 298

وعد بنت هادي بن جابر سليم. 299

وفاء بنت ناصر بن فهد الشايع. 300

والء بنت علي بن محمد بن علي حصان. 301

ياسمين بنت يعقوب بن يوسف الخليفه. 302

المحاسبة
أثير بنت عبدهللا بن سعد الكناني الشهري. 1

أثير بنت علي بن إبراهيم السحيم. 2

أثير بنت سيف سلطان ابن ضاوي الشلوي. 3

أحالم بنت جضعان بن بداي الحربي. 4

أحالم بنت عواض بن دخيل هللا الشلوي. 5

أروى بنت يحي بن غطاس زيلع. 6

أروى بنت عبدهللا علي السامعي. 7

أسماء بنت عبدالرحمن عبدهللا الكاف. 8

أسيل بنت ناصر بن سليمان الوهيبي. 9

أشجان بنت محمد بن سليم المطيري. 10

إيمان بنت عايد بن مسلم  العنزي. 11

ابتهال بنت طه بن عبدهللا الوصيبعي. 12

أبرار بنت علي بن راشد المغير. 13

أثير بنت عبدهللا بن عبدالرحمن المجاهد. 14

أثيربنت فهد بن عبدهللا الرفاعي. 15

أثير بنت فهد بن عساف العساف. 16

أثير بنت مسلط بن عواض  العتيبي. 17

أحالم بنت سعود بن ناصر الداموك الرشيدي. 18
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أروى بنت سعيد بن علي منقاش. 19

أروى بنت فهد محمد الخامسي القحطاني. 20

أريج بنت صقر بن مخلد الشدادي الحارثي. 21

أريج بنت عجب محمد الدوسري. 22

أسماء بنت سعيد ال جحيش القحطاني. 23

اسيا بنت عجاب بن عايض  العتيبي. 24

أفنان بنت خالد بن محمد الغانمي. 25

آالء بنت رياض بن سعد الشمروخ. 26

البتول بنت أحمد بن عبدالرحمن الشعالن. 27

البتول بنت فهد بن عبدهللا الشريهي. 28

البتول بنت يوسف بن محمد العميريني. 29

الجوهرة عبدالرحمن بن ماضي الربيعان. 30

الجوهرة بنت فهد ماشع العضياني العتيبي. 31

الجوهرة بنت ماهربن عبدالرحمن بن يوسف. 32

العنود بنت خالد بن حمد الجاسر. 33

العنود بنت خالد بن عبدهللا بن نفيسه. 34

العنود بنت سعود بن راشد بن دوخي. 35

العنود بنت عبدالرحمن بن صالح آل الشيخ. 36

العنود بنت محمد بن سعيد القحطاني. 37

العنود بنت فهد إبراهيم الخليفه. 38

الهنوف بنت عادل بن صالح الريس. 39

الهنوف بنت محمد بن عبدهللا الزهيري. 40

أمجاد بنت إبراهيم بن عبدالرحمن القضيبي. 41

أمجاد بنت حسن بن حسن الفتحي العمري. 42

أمجاد بنت خالد بن فوزان الدبيبي. 43

أمجاد بنت صالح بن إبراهيم الحواس. 44

أمل بنت ناصر بن عبدالرحمن الحسين. 45

أمل بنت نجر ذعار عايض أبوخشيم الدلبحي. 46

أميرة بنت فيصل بن سعد بن جدوع. 47

انتصار بنت خالد بن سليمان الشالش. 48

أنوار بنت عيد بن محمد الجنيبي البقمي. 49

إيمان بنت عبدالهادي بن زقم العجمي. 50

باسمه بنت سيف بن إبراهيم السيف. 51

بدريه بنت علي بن أحمد حيدر. 52

بدريه بنت عيد بن أحمد الزهراني. 53

بدريه بنت فيصل بن محمد المطرود. 54

بدور بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العود. 55

بدور بنت عبدهللا بن جمعان الزهراني. 56

بدور بنت فالح بن نافل الحربي. 57

بشاير بنت صالح بن ساعد اليحيوي الحارثي. 58

بشاير بنت عمار بن معتاد الهجله المطيري. 59

بشاير بنت عيظه بن صالح الخزمري الزهراني. 60
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بشاير بنت هايل بن مران السبيعي العنزي. 61

بشرى بنت محمد بن عثمان المزروع. 62

بيادر بنت عبدالرحمن آل علوان القحطاني. 63

تغريد بنت عبدهللا عزيز القعياني المطيري. 64

تغريد بنت محمد بن عبدالعزيز الغفيص. 65

تقوي بنت إبراهيم بن سويد المجاهد. 66

تقى بنت خضر سليمان شاويش. 67

تهاني بنت جازي بن شارع الفقيه السبيعي. 68

تهاني بنت حمود بن عايد السبيعي العنزي. 69

تهاني بنت نافع بن بيان السليمي الحربي. 70

جمانة بنت صالح بن على الحجيالن. 71

جواهر بنت علي بن حسين عبدلي. 72

جواهر بنت فهد بن عبدالرحمن الزعاقي. 73

جود بنت عبدالرحمن بن سعد الظاهري. 74

جورى بنت يوسف بن سليمان البديري. 75

جوهره بنت هديبان جبر الشالحي المطيري. 76

حصة بنت محمد بن فهد الشمري. 77

حصة بنت سعد بن عبدهللا المصبح. 78

حصة بنت سعود بن ناصر التمامي. 79

حصة بنت رياض محمد الجريد. 80

حنان بنت سعد بن غزاي العقيلي المطيري. 81

حنان بنت محارب بن عبدالرحمن المحارب. 82

حنين بنت نايف بن عبدهللا الحبردي. 83

خلود بنت طالل عبدالعزيز العريفي. 84

خولة بنت علي عبود معدي عسيري. 85

خولة بنت عبدالمحسن بن عبدهللا األحمد. 86

دارين بنت عبدالعزيز بن عياد الكلبي الجهني. 87

دالينا بنت ظافر بن علي الزيداني الشهري. 88

دعاء بنت عبدالمحسن بن محمد العتيبي. 89

دالل بنت أحمد بن عبدالعزيز السلمان. 90

دالل بنت فيصل بن سعود الشيباني العتيبي. 91

دالل بنت عبدالرحمن عبدهللا الكاف. 92

دينا بنت عبداالله بن سيف  الدين حكيم. 93

رباب بنت هادي فيحان ال سعد القحطاني. 94

ربى بنت حمد بن محمد النفجان. 95

رحاب بنت محمد بن محمد الحربي. 96

رزان بنت سعود بن عبدالعزيز اليحيى. 97

رزان بنت سعيد يحي ال  خالص القحطاني. 98

رغداء بنت عبدهللا بن حمد الشامخ. 99

رغد بنت إبراهيم بن أحمد الدهش. 100

رغد بنت سليمان بن عبدالعزيز العبود. 101

رغد بنت صالح بن عبدالعزيز العبدالهادي. 102
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رغد بنت عبدهللا بن علي ال دهمان الشهري. 103

رغد بنت ياسر بن مرزوق بن نصيب. 104

رغد بنت صالح سالم العنزي. 105

رنا بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز السماري. 106

رنا بنت عمر بن حمد الزغيبي. 107

رناد بنت عبدهللا بن صالح السويل. 108

رند بنت حمود بن محمد الدعجاني العتيبي. 109

رنيم بنت صالح بن حمد الخطيب. 110

رنيم بنت عبدالعزيز بن سليمان الشماسي. 111

رنيم بنت فهد بن عبدهللا الصمعانى. 112

رهان بنت عبدالعزيز بن محمد الرشيد. 113

رهف بنت خالد بن حمود آل زياد الزهراني. 114

رهف بنت علي بن أحمد حلوي. 115

رهف بنت علي بن حامد العامري البيشي. 116

رهف بنت علي بن عبدهللا المطيري. 117

رهف بنت قاعد بن صنيتان الشيباني العتيبي. 118

رهف بنت محمد بن عبدهللا الحقباني. 119

رهف بنت نوار بن بجاد المقاطي العتيبي. 120

روابي بنت عبدهللا بن راشد الشعيفان. 121

روابي بنت علي بن حبيني الديحاني المطيري. 122

روابي بنت فهد بن محمد المسلم. 123

روابي بنت مساعد آل فطيش الغامدي. 124

روان بنت إبراهيم بن عبده آل جليل. 125

روان بنت حمد بن إبراهيم القاسم. 126

روان بنت سالم بن سعدي المخلفي. 127

روان بنت طلق بن عبدهللا الروقي العتيبي. 128

روان بنت عبدهللا بن سليمان الجربوع. 129

روان بنت محمد بن عبدهللا الربيقي. 130

روان بنت خالد سعد المحمدي. 131

روان بنت علي ال عبدالرحمن عسيري. 132

ريدا بنت أحمد بن سليمان الدخيل. 133

ريما بنت سلمان بن محمد الجاسر. 134

ريما بنت عبدالعزيز علي مبارك المبارك. 135

ريما بنت فهد بن عبدالعزيز الجارهللا. 136

ريم بنت تركي بن مناور الشيباني العتيبي. 137

ريم بنت شجاع بن محمد الحديبي. 138

ريم بنت وليد بن بشير المنصور. 139

ريم بنت يوسف بن عبدالعزيز الفراج. 140

ريم بنت يوسف بن علي الزير. 141

ريم بنت على إبراهيم المسلم التميمي. 142

رينال بنت محمد بن عبدهللا الفريح. 143

ريهام بنت جهز بن منور المطيري. 144
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سارة بنت عبدهللا بن حمد العقيلي. 145

سارة بنت معيبد بن رفاع الصالحي. 146

سارة بنت صالح بن عبدهللا النمير. 147

سارة بنت عبداالله بن إبراهيم الطشالن. 148

سارة بنت عبدالعزيز بن محمد المشاري. 149

سارة بنت عبدهللا بن صالح العمير. 150

سارة بنت علي بن محمد الشهري. 151

سارة بنت فايز بن الحميدي الحربي. 152

سارة بنت مسفر فرج ال بو سباع الدوسري. 153

سارة بنت منصور بن سليمان الشقير. 154

سارة بنت فهد عبد العزيز العجاجي. 155

سامية بنت خالد عواد السبيعي العنزي. 156

سماح بنت عبدالعزيز محمد الحسن. 157

سمر بنت سعد حسين آل محمد الحارثي. 158

سندس بنت عبدالرحمن إبراهيم السماعيل. 159

سها بنت عبدهللا أحمد العوبثاني. 160

سهام بنت عايض مسعود النفيعي العتيبي. 161

سهام بنت ماجد بن عيد المطيري. 162

سوسن بنت ناصربن محمد آل فاهد القرني. 163

شام بنت محمد خير موفق المغربي. 164

شذى بنت حسن بن علي آل كعبان. 165

شهد بنت أحمد بن عمر العبداللطيف. 166

شهد بنت خالد بن صالح العقيلي. 167

شهد بنت خالد بن عبدهللا النويصر. 168

شهد بنت سعد بن صالح العيد. 169

شهد بنت سليمان بن عبدالرحمن السويلم. 170

شهد بنت عبداالله بن إبراهيم العروان. 171

شهد بنت عبدهللا بن إبراهيم ال خريف. 172

شهد بنت عبدهللا بن محمد النويصري. 173

شهد بنت فراج  بن ناصر الحمد. 174

شهد بنت محمد بن يحيى الدعرمي. 175

شهد بنت ضيف هللا مرزوق مناحي الحافي العتيبي. 176

شهد بنت عبدالعزيز عائض الرحيمي المطيري. 177

شهره بنت صالح محمد اليامي. 178

شوق بنت خالد بن سعد النجار. 179

شوق بنت صالح بن سويلم السويلم. 180

شوق بنت محمد بن عبدالعزيز العثمان. 181

شوق بنت خالد عبد الرحمن السريع. 182

شيخة بنت عبدهللا بن علي الشيحان. 183

صيته بنت فالح بن محمد الشريف. 184

ضحى بنت عثمان صالح ملحم. 185

ضي بنت عبدهللا بن سعد بن عبيد. 186
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طرفه بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الدحيم. 187

عائشة بنت عطيه بن أحمد ال علي الغامدي. 188

عايشه بنت عياده بن سهل العبده الشمري. 189

عبير بنت سعد بن محمد ال حسين. 190

عبير بنت سند بن قبالن الشعيلي الحربي. 191

عبير بنت عبدالرزاق بن شفق الرشيد. 192

عبير بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المعمر. 193

عجايب بنت جضعان بداي الحربي. 194

عريب بنت عبدالرحمن بن محمد بن ختله. 195

علياء بنت علي بن سليمان حمد الجديعي. 196

عيناء بنت أحمد بن عتيق الغامدي. 197

غادة بنت ذيبان بن عبدهللا الصايل. 198

غادة بنت سعد بن جاسر الدوسري. 199

غادة بنت عبدالرحمن بن علي المشعل. 200

غادة بنت عبدالعزيز بن سليمان النوفل. 201

غادة بنت عبدهللا صقر آل مبارك الدوسري. 202

غالية بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الحماد. 203

غدير بنت عامر بن عيسى العومي. 204

غدير بنت ماجد بن سعود المقاطي العتيبي. 205

غيداء بنت إبراهيم بن ناصر بن هزاع. 206

غيداء بنت صالح بن محمد العامر. 207

فاطمة عمر سعيد بادحدح. 208

فاطمة بنت بندر بن محمد السريع. 209

فاطمة بنت علي بن عبدالعزيز الحديثي. 210

فاطمة بنت عبدالرحمن البكري الشهري. 211

فتون بنت ماجد بن نوار الجياشي الحارثي. 212

فرح بنت نزار بن عبدالعزيز العقيل. 213

فوزية بنت عبدهللا بن عيسى سودي حدادي. 214

في بنت منصور بن حامد القاسمي الصوفي. 215

في بنت نايف بن عبدالعزيز التركي. 216

لجين بنت حسين بن  عبدهللا الصائغ. 217

لجين بنت خالد بن إبراهيم المشرف. 218

لجين بنت سعد بن دخيل بن سعد الدخيل. 219

لجين بنت عدنان بن عبدهللا بكر. 220

لطيفة بنت أحمد صالح السويد. 221

لطيفة بنت مقعد فيصل النفيعي العتيبي. 222

لمى بنت عبدهللا بن محمد الراشد. 223

لمياء بنت سعد بن عبدالعزيز معيذر. 224

لمياء بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الطويل. 225

لمياء بنت عيسى بن حمد العيسى. 226

لمياء بنت متعب بن محمد البيضاني الحربي. 227

لينا بنت صالح بن عبدهللا السحيباني. 228
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ماجده بنت سعد بن محمد الرومي. 229

مجد بنت عبدهللا بن غابش الغامدي. 230

مجد بنت محمد بن سعد الحصين. 231

مرام بنت إبراهيم بن سويل السويل. 232

مرام بنت سعيد محمد ال سرار الشهراني. 233

مرام بنت عبدهللا بن عبده قادري. 234

مرام بنت فايز عبدهللا المشابك الشهري. 235

مريم بنت عبدهللا بن أحمد شبيلي. 236

مشاعل بنت عبدهللا بن محمد الحياني. 237

مشاعل بنت ناصر بن حمد الزومان. 238

مالك بنت سائر مرزوق العضياني العتيبي. 239

مالك بنت ماجد بن سلطان البعير الشيباني. 240

منار بنت حمد بن علي سمكري. 241

منال بنت حمود بن عبدهللا الزيادي العتيبي. 242

منال بنت سليمان بن عبدهللا العامر. 243

منال بنت ضيف  هللا حجي السبيعي العنزي. 244

منال بنت عبدالكريم بن سفر الرحيمي. 245

منال بنت عبدالمجيد عبدالرحمن الغماس. 246

منال بنت مناور بن ذعار الفدعاني العنزي. 247

مناير بنت سلوم بن عبد العزيز الدباس. 248

منيرة بنت مساعد بن عبدهللا البسام. 249

منيرة بنت عبدالعزيز بن محمد الرشيد. 250

مها بنت جمعان بن محمد القرشي الزهراني. 251

مها بنت عبداألله بن محمد العريفي. 252

مها بنت عبدهللا عبدالرحمن بن مغيصيب. 253

مها بنت فهد بن عبدهللا السنتلي. 254

مهره بنت عيسى بن حسين بن حمدان. 255

موضى بنت سليمان بن منير العمري الحربي. 256

موضي بنت مساعد عبدالعزيز بن سلمه. 257

مي بنت صالح عبدالرحمن النصرهللا. 258

نجالء بنت إبراهيم بن فهد العيد. 259

نجالء بنت ناصر بن عبدالعزيز الجريبه. 260

نجود بنت سالم بن عيضه العامر الكثيرى. 261

نجود بنت فهد بن أحمد المسعود. 262

ندى بنت إبراهيم بن يحيى الكبسي. 263

ندى بنت صالح بن عقيل المخلفي. 264

ندى بنت عبدالرحمن بن علي الفارس. 265

ندى بنت علي عبدالرحمن ال حنايا الدوسري. 266

ندى بنت محمد بن عوض الرحيمي المطيري. 267

ندى بنت فرحان الفدعاني العنزي. 268

نهله بنت خالد بن علي اليحيا. 269

نهى بنت صالح بن منصور البراك. 270
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نهى بنت هادي بن محمد اليامي. 271

نوال بنت ضيف هللا نايف العضيله المطيرى. 272

نورا بنت سليمان بن عبدالرحمن البليهد. 273

نورا بنت فؤاد بن عبدهللا بن رميح. 274

نورا بنت محمد بن عبدالرحمن العليان. 275

نورا بنت مساعد عبد هللا السدحان. 276

نور بنت عبدالرحمن بن زيد الزيد. 277

نورة بنت صالح بن سعد المليك. 278

نورة بنت عبدهللا محمد المرزوق. 279

نورة بنت إبراهيم بن عبدهللا القضيبي. 280

نورة بنت خالد بن عبدالمحسن السلوم. 281

نورة بنت درهوم بن عايض الشدادي الحارثي. 282

نورة بنت رفاع بن تريحيب العتيبي. 283

نورة بنت سعدون بن لزام األسلمي الشمري. 284

نورة بنت شعالن بن عبدهللا آل عون القرني. 285

نورة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا العيسى. 286

نورة بنت عدنان بن محمد السهلى. 287

نورة بنت عسل بن رجاء ال شري المسردي. 288

نورة بنت فيصل بن خليفه الظاهري. 289

نوض بنت مطير الجرو الصلبي. 290

نوف بنت خالد بن عبدالرحمن الفنتوخ. 291

نوف بنت فهد بن محمد بن جريس. 292

نوف بنت محمد سعود العصيمي العتيبي. 293

نوف بنت ناصر بن عبدالرحمن الغنام. 294

نوف بنت عبدهللا مشوح الحوشان. 295

هاجر بنت رشيد بن محمد الرشيد. 296

هدى بنت عبد العزبز بن محمد الماضي. 297

هديل بنت إبراهيم بن حمد بن شويع. 298

هناء بنت محمد بن سعدون السيف. 299

هنادي بنت خالد بن سعيد المدرع. 300

هياء بنت حسن بن عبدهللا الدوسري. 301

هياء بنت فهد بن عبدهللا المسعود. 302

هياء بنت ناصر بن دخيل الجفان. 303

هيا بنت إبراهيم بن سيف الروقي. 304

هيا بنت عادل بن محمد السعيد. 305

هيفاء بنت عمر عثمان العمودي. 306

هيلة بنت عبدالعزيز بن محمد الصميت. 307

وزيرة بنت سالم بن مطر الشمري. 308

وعد بنت معدي بن محمد الوليدي الشهري. 309

وفاء بنت عبدهللا أحمد حلبي. 310

يارا بنت محمد بن راشد اللحيدان. 311

يارا بنت محمد فداءالدين الخضراء ال ادريس. 312
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التمويل الدولي
أشواق بنت إبراهيم بن محمد القميزي. 1

أريج بنت فهد ابن عبدالعزيز الجربوع. 2

البتول بنت راشد بن سعيد الزهراني. 3

الجازي بنت إبراهيم عبدالعزيز بن شبرين. 4

الجوهرة بنت سلطان بن صالح مالفخ. 5

الجوهرة بنت خالد عبدهللا الفرحان ال سعود. 6

العنود بنت جبرين بن محمد جبرين. 7

العنود بنت زياد بن عبدهللا الهبيره الشمري. 8

العنود بنت فهد بن سعد العويس. 9

العنود بنت خالد محمد العبدالسالم. 10

المها بنت فهد بن سعد الغانم. 11

الهنوف  بنت عبدهللا بن حمد السالمه. 12

الهنوف بنت علي بن عوضة الغامدي. 13

أمل بنت عبدهللا فهد أبالخيل. 14

بتيل بنت إبراهيم بن علي العقل. 15

بلقيس بنت حسن علي النعمي. 16

بيان بنت عبدالرحمن بن عبداللـه العريني. 17

حنان بنت محمد بن سعيد بن عمر أبا العالء. 18

خلود بنت خالد بن سعد الثويني. 19

دالل بنت فيصل علي مدني. 20

ربى بنت خالد بن صالح النجران. 21

رزان بنت علي بن عبدهللا العمرو. 22

رزان بنت فهد هزاع أبا الروس. 23

رغد بنت حسين عويض كدمان الشهراني. 24

رغد بنت سعود بن سعد المقرن. 25

رهف بنت عمر بن عبدهللا النفيعي. 26

رهف بنت محمد بن علي ال هشبل العمري. 27

ريما بنت سعد بن مقرن بن مقرن. 28

ريما بنت منصور بن حمود بدوي. 29

ريم بنت حاتم بن صالح بن عامر. 30

ريم بنت خلف بن زعيلي الفدعاني العنزي. 31

ريم بنت عبدهللا بن سليمان السماعيل. 32

سارة بنت عبدهللا بن علي الحسين. 33

سارة بنت صالح علي الشغرود. 34

سارة بنت بنت عبدهللا بن سميري ال صيخان. 35

سارة بنت عوض عمار الحضوان القحطاني. 36

سعاد بنت عبدالعزيز عبد هللا الصالح. 37

شهد بنت علي بن محمد بن دايل العمري. 38

شيخة بنت أحمد مزيد المزيد. 39

طرفه بنت ناصر بن صالح القرينى. 40
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علياء بنت عبد الهادي حسين غاصب. 41

غادة بنت وليد بن حمد السويدان. 42

غالية بنت محمد بن غيثان  الميموني. 43

غيداء بنت نايف فهيد العبدة. 44

فرح بنت نواف بن اسعد السجان. 45

لينا بنت جمال بن عبد الحميد بن علي محمد. 46

مريم بنت نشأت عبد الحفيظ محروس. 47

منال بنت منصور بن محمد الدريبي. 48

منيرة بنت سعود عبدالرحمن التويم. 49

مها بنت مساعد بن صالح المديميغ. 50

موضي بنت سليمان بن محمد الجميعي. 51

موضي بنت عادل بن محمد الصالح. 52

ميرال بنت عمار بن وليد شاهين. 53

نجد بنت قاسم سعد المبارك. 54

نجالء بنت صالح بن مصلح  الشمراني. 55

نجالء بنت فوزي محمد العوده. 56

نجود بنت علي بن سلطان العمرو. 57

نسمة بنت طارق عبدالكريم نويره. 58

نوف بنت راشد محمد الشرافي الدوسري. 59

نوف بنت عبدهللا بن فهد بن دحام. 60

نوف بنت ناصر بن عبدهللا المقبل. 61

نوف بنت عبدالرحمن عبدهللا ال ثنيان. 62

هبه بنت عدنان عبد هللا العباسي. 63

هديل بنت سلطان بن بجران ال صلبوخ. 64

هند بنت حمود بن محمد الشهري. 65

هند بنت علي بن صالح الخليل. 66

هنوف بنت أحمد بن عبدالرزاق الجميل. 67

هنوف بنت عبدالرحمن عبدالمحسن السيف. 68

هيفاء بنت ايوب بن منصور الجربوع. 69

هيفاء بنت حميدان بن علي العماري. 70

تقنيات التسويق واالبتكار
آمال بنت حسين بن عبدهللا الزهراني. 1

أديبه بنت فيصل بن برجس المريبض. 2

أريج بنت عبدالرحمن بن فايز الحالف. 3

األميرة بنت نورة تركي سعد مقرن آل سعود. 4

الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الدحيم. 5

الجوهرة بنت منذر بن محمد اولى األنصاري. 6

العنود بنت حمود سعد الحمالي القحطاني. 7

المها بنت سلطان بن عبدهللا المعيذر. 8

أمجاد بنت خالد بن عوض الوليدي الشهري. 9

أمجاد بنت عيسى غالب الميزاني المطيري. 10

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

282

دانة بنت عبدالرحمن بن علي الزير. 11

دعاء بنت سفر بن عبدهللا الحارثي. 12

دالل بنت ذياب بن منيف  العتيبي. 13

دالل بنت عبدالستار بن عبدالباقي كريم. 14

دالل بنت عبداللطيف بن سعد بن شبيب. 15

رغد بنت سعود بن عبدالعزيز ال رشود. 16

رغد بنت منصور بن محمد السنيدي. 17

رهف بنت مشعل عويسان العزة السبيعي. 18

ريما بنت إبراهيم بن عبدهللا الوهيبي. 19

ريم بنت سعد بن خلف آل عرفج. 20

ريم بنت محمد عبدالعزيز عكيل. 21

زها بنت ظافر بن محمد آل شعشاع. 22

شذى بنت عبدهللا  بن عطالله السبيعي العنزي. 23

شروق بنت عبدالرحمن بن إبراهيم بن محارب. 24

شهد بنت جبران بن سعد آل فردان القحطاني. 25

شهد بنت صالح بن محمد الصالحي. 26

شهد بنت عبدهللا عشميق بن خليفه عشميق. 27

شهد بنت غنيم بن ثنيان آل هديهد السبيعي. 28

علياء بنت مسفر بن علي ابو عالمة. 29

غادة بنت محمد بن سليمان الدويش. 30

غادة بنت محمد بن عبدالعزيز المالك. 31

غالية بنت عبدهللا بن صالح الفهيد. 32

غيداء بنت محمد بن سعد العجمي. 33

غيداء بنت منصور بن محمد المسيطير. 34

فاطمة بنت علي بن أدم الصومالي. 35

فرح بنت عبدهللا يوسف الكويليت. 36

لجين بنت إبراهيم بن عبدهللا العريني. 37

لجين بنت عبدهللا بن عبدالجبار األكلبي. 38

لجين بنت موسى بن محمد بن ناصر مجري. 39

لمى بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الحديبي. 40

لمى بنت معيض بن عبدهللا العتيبي. 41

لمياء بنت خالد بن زيد الرماني. 42

لمياء بنت عطاهللا بن هجاد النفيعي العتيبي. 43

مجد بنت إبراهيم بن عبدالرحمن بن سعد الحمر. 44

مريم بنت عبدالرحمن مسلم آل مسلم التميمي. 45

مها بنت مساعد بن عبدالعزيز بن بنيان. 46

ندى بنت حمد بن عبدالعزيز الدعيلج. 47

نهى بنت فهمي بن فيصل العمران. 48

نورة بنت صالح بن سليمان ال رشيد. 49

نورة بنت عبدالرحمن بن سليمان العريني. 50

نوف بنت فيصل بن محمد المويهي المطيري. 51

هند بنت عامر بن هاشم القحطاني. 52
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والء بنت رشيد نفاع الرحيلي. 53

يارا بنت خالد بن محسن الحازمي. 54

إدارة األعمال
أثير بنت خالد بن عبدهللا الجمعه. 1

أديم بنت محمد بن عبدالعزيز الخضير. 2

أروى بنت صالح بن عبدهللا الرتيق. 3

أروى بنت فواز بن محمد المرشد. 4

أروى بنت محمد عبدالرحمن باصره. 5

أسرار بنت عبدهللا سعيد آل ناصر الغامدي. 6

أسيل بنت عامر بن محمد الشمري. 7

أسيل بنت نبيل سامي النابلسي. 8

أضواء بنت سعود بن عبدالعزيز المحمود. 9

أفنان بنت وليد بن محمد الصوينع. 10

أمل بنت محمد بن أحمد الشهري. 11

إيالف بنت سعيد محمد البكر. 12

إبتسام بنت متروك ونيس الجلعود الشمري. 13

أثير بنت ظافر بن علي آل مصبح العمري. 14

أثير بنت منصور بن محمد بن عبدهللا الحمود. 15

أثير بنت سلمان الدوسري. 16

أحالم بنت عيد بن عقالء الشمري. 17

أحالم بنت ناصر سلمان العضيله المطيري. 18

أروى بنت محمد بن عائض الشهراني. 19

أسماء بنت حمدان محمد الغزواني الشهري. 20

أسيل بنت سليمان بن صالح العتيبي. 21

أشواق بنت راشد ال سعد االقحطاني. 22

أشواق بنت عبدهللا العضياني الحارثي. 23

أصايل بنت تيسير بن عبدالوهاب الشمري. 24

أفنان بنت أحمد بن علي السبر. 25

أفنان بنت نايف بن علي الكثيري. 26

أفنان بنت هاني بن ناصر الصائغ. 27

أفنان بنت عبداللطيف عبدالرحمن الحسينى. 28

أفنان بنت محمد حسن كأملي. 29

آالء بنت عبدهللا بن علي البشري القحطاني. 30

آالء بنت فالح بن خالد الماضى. 31

آالء بنت فهد بن حسن الجريسي. 32

آالء بنت مسفر بن ناصر الدوسري. 33

آالء بنت عبدهللا مسفر الدوسري. 34

البتول بنت عطية بن إدريس الحسيني. 35

البندري بنت جبرين بن محمد الجبرين. 36

البندري بنت ماطر بن حمود العتيبي. 37

البندري بنت مبارك بن راشد السبيعي. 38

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

284

البندري بنت ناصر بن محمد النفيعي العتيبي. 39

البندري بنت غنام سالم  الفداغي الشمري. 40

الجوهرة بنت فهد بن محمد الفريان. 41

الجوهرة بنت مشعل حسين الكريكر الديحاني. 42

العنود بنت خالد بن محمد رشيد. 43

العنود بنت سليمان بن العزام. 44

العنود بنت عبدالرحمن بن عبدهللا آل الشيخ. 45

العنود بنت عبدالسالم الفرايضي. 46

العنود بنت محمد هزاع القحطاني. 47

الهنوف بنت سالم بن صالح العنزي. 48

الهنوف بنت عبدهللا بن سالم السبيعي. 49

الهنوف بنت عبدهللا بن ناصر العوهلي. 50

الهنوف عبدالهادي مسعود الشكري الدوسري. 51

أماني بنت شاعي بن إبراهيم العصيمي. 52

أماني بنت عليان بن مشخص القرني. 53

أماني بنت كسار بن عقيل العنزي. 54

امتنان بنت اسامه بن حسن مطبقاني. 55

امتنان بنت عبدالعزيز بن حمود الشثري. 56

أمجاد بنت سعد بن شبيب المطيري. 57

أمجاد بنت ناجي حمدان الرمضاني البقمي. 58

أميرة بنت إبراهيم بن عبدهللا محمد العمار. 59

أنوار بنت صالح بن عبيد البديري المطيري. 60

إيمان بنت إدريس محمد لكحل. 61

إيمان بنت زاحم المطيري. 62

باسمه بنت محمد بن حامد الغامدي. 63

بدريه بنت محمد بن غائب الشدادي الحارثي. 64

براءه بنت محمد ناصر الرفاعي. 65

بشاير بنت علي محمد العيسى. 66

بشرى بنت سعود عبدالمحسن بن عبدان. 67

بشرى بنت محمد آل مسفر الميموني. 68

بنان بنت تركي بن عمر الطاسان. 69

بيان بنت تركي بن سليمان الراشد. 70

تهاني بنت سالم بن عبدهللا العريفج. 71

تهاني بنت محمد بن عبدالمجيد العياضي. 72

تهاني بنت مسري بن الحميدي العتيبي. 73

تهاني بنت سلمان زايد الكميهاني المطيري. 74

ثراء بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العبيد. 75

جميلة بنت سفر بن مسلم البقمي. 76

جميلة بنت عبدالهادي بن صالح السعود. 77

جنى بنت حمد حمود الحوشان. 78

جواهر بنت اكرم يوسف المنديل. 79

جواهر بنت عبدالرحمن بن عبدهللا األحمري. 80
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جواهر بنت عبدالرحمن بن عمران العمران. 81

جواهر بنت محمد بن سعود بن زيد. 82

جيالن بنت الربيع بن محمد الشريف. 83

جيهان بنت يوسف بن علي الجمحان. 84

حسنا بنت معجب معدي الحويقل العتيبي. 85

حصة بنت عبد العزيز بن محمد اليحيى. 86

حصة بنت خالد بن سالم بن غانم. 87

حصة بنت شباط بن زبار البقمي. 88

حصة بنت ماجد بن غالب العتيبي. 89

حنين بنت سلطان بن محمد الشريع. 90

خلدى بنت سعود بن عبيد العتيبي. 91

دانة بنت محمد بن عبدهللا  الشمراني. 92

دانة ماجد الجاسر. 93

دانة بنت علي بن صالح الوهيبي. 94

دانة بنت ناصر بن عبدهللا العثمان. 95

دانية بنت عبدالرحمن بن صالح العريني. 96

دعاء بنت صالح بن عمر برناوي. 97

دعد بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم. 98

دالل بنت عبدالمحسن بن ناصر الزكرى. 99

دينا بنت خالد بن رفاع العتيبي. 100

راما بنت سالم سعد آل هبوبان الدوسري. 101

رانيا بنت عبدالعزيز بن سليمان الدخيل. 102

ربا بنت أحمد بن محمد آل شامي. 103

ربى بنت هادي بن ريفان السلوم. 104

رزان بنت اكرم بن محمود عصفور. 105

رزان بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدان. 106

رزان بنت عبدالرحمن بن ناصر الحسين. 107

رزان بنت فرحان بن سطام الشمري. 108

رزان بنت علي حسين الشريف. 109

رشا بنت سالم بن سعد الدوسري. 110

رشا بنت عبدالعزيز بن صالح العقيل. 111

رغد بنت بخيت بن هليل الثبيتي. 112

رغد بنت بدر بن عايد العنزي. 113

رغد بنت فهد بن حمد الشايع. 114

رغد بنت فيصل بن عبدالرحمن الراشد. 115

رغد بنت مثعي ضيف هللا الغربي العتيبي. 116

رغد بنت محمد بن عبدالرحمن الباللي. 117

رغد بنت عبد الرحمن سليمان الشالش. 118

رنين بنت بشار محمد دياب. 119

رهام بنت عبدالرحمن بن علي الشهري. 120

رهف بنت بشار محمد دياب. 121

رهف بنت سعود بن منصور الراجحي. 122
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رهف بنت محمد سلمان الطويلعي العنزي. 123

رهف بنت فنيس سعيد الشهراني. 124

روابي بنت حمد بن عبدالعزيز المعتق. 125

روابي بنت خلف بن مقحم المطيري. 126

روابي بنت سعد بن محمد السماعيل. 127

روابي بنت سلطان بن هجر الفقير. 128

روابي بنت محمد آل دعالن القحطاني. 129

روان بنت أكرم بن محمود عصفور. 130

روان بنت حجاب بن قشعان العتيبي. 131

روان بنت خالد بن محمد العدواني. 132

روان بنت راشد بن عتيق الدريهم. 133

روان بنت ردن عقيالن الشعيفاني الحربي. 134

روان بنت محمد بن علي الشمالي. 135

روان بنت محمد صاطى السليمي الحربي. 136

روان بنت مرعي عبدهللا آل سلطان العمري. 137

ريانه بنت خلف بن عايش الشالحي المطيري. 138

ريانه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الرميح. 139

ريما بنت دخيل بن محمد القحطاني. 140

ريما بنت عبدهللا بن ناصر الطحيني. 141

ريماز بنت عبدالعزيز بن علي آل شايع. 142

ريما بنت محمد عبدالعزيز العواد. 143

ريم  بنت بين بن متروك الهذيلي البقمي. 144

ريم بنت تركي بن صنهات الديري. 145

ريم بنت حماد بن رفاده العنزي. 146

ريم بنت خالد بن محمد السيحاني العتيبي. 147

ريم بنت دغيليب بن نايف خنيصر. 148

ريم بنت سعيد بن عبدالرحمن الصفار. 149

ريم بنت سلطان بن محمد الدويش. 150

ريم بنت عامر بن فالح ال تميم الدوسري. 151

ريم بنت عبدالرحمن بن محمد آل مزهر. 152

ريم بنت عوض بن فيصل المغيري العتيبي. 153

ريم بنت محمد بن عياد الجهني. 154

ريم بنت مبارك الشهراني. 155

ريناد بنت سعيد بن سعد ال سلطان. 156

ريهام بنت حسين بن حامد العمري الحربي. 157

ريهام بنت علي بن سليمان الزغيبي الحربي. 158

ريهام بنت سعد ناصر المساعد. 159

ريهام بنت عبدالعزيز عبدهللا العمران. 160

ريهام بنت عبدهللا إبراهيم العتيق. 161

ريوف بنت عبدهللا بن حمد الواصل. 162

ريوف بنت ناصر بن جريس الجريس. 163

سارا بنت عصام بن عبدالرحمن العثمان. 164
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سارا بنت علي سليمان العليان. 165

سارة بنت عبداالله بن إبراهيم الحايك. 166

سارة بنت خالد بن أحمد الضويلع. 167

سارة بنت سامي بن حمزة بن ادريس. 168

سارة بنت سعد بن عبدالعزيز اليمني. 169

سارة بنت سعد بن عوده عبدالمحسن. 170

سارة بنت ضيدان بن الحميدي الدهالوي. 171

سارة بنت عوض بن محمد باقازي. 172

سارة بنت فهد بن عبدالرحمن بن دحام. 173

سارة بنت فهد بن محمد البدر. 174

سارة بنت مطر بن صالح الغامدي. 175

سارة منصور سيف العساف. 176

سحر بنت سعيد سعيد النهاري القحطاني. 177

سحر بنت محمد بن سلطان الهاجري. 178

سديم بنت يوسف بن إبراهيم الدغيثر. 179

سلطانه بنت عيد بن عبيد آل عيد. 180

سلطانه بنت مهجع بن هويدي العنزي. 181

سماء بنت علي بن نفل آل عثمان الدوسري. 182

سمر بنت خالد بن عبدهللا المجلي. 183

سمر بنت صالح بن سمري الفهيدي. 184

سهام بنت سليمان بن مرجي الحربي. 185

شادن بنت عبدالرحمن بن محمد الخيال. 186

شذا بنت ركيان بن عيد الطلوحي العنزي. 187

شذى بنت محمد بن ناصر السديس. 188

شذى بنت فالح خالد الماضي. 189

شروق بنت ثنيان بن ناصر بن ثنيان. 190

شروق بنت جهمان حميد الشهري. 191

شعاع بنت رفاع بن تريحيب العتيبي. 192

شهد بنت إبراهيم بن عبدهللا العييري. 193

شهد بنت خالد بن حسن الحصان. 194

شهد بنت راشد بن محمد بن جاسر. 195

شهد بنت صنهات بن فيحان هاجد الحلفي. 196

شهد بنت فالح بن سليمان الفالح. 197

شهد بنت محمد بن عبده حنبشي. 198

شهد بنت سامي عبد الرحمن الثاني. 199

شورى بنت محمد عبدهللا العثيمين. 200

شوق بنت عبدالملك بن قاسم الدريويش. 201

شوق بنت فهد بن صالح الخضير. 202

شوق بنت سلوم عبدالعزيز الدباس. 203

صباح بنت فواز بن نويران المطرفي. 204

طرفه بنت عبدهللا بن مسلم مسلم. 205

عروب بنت محمد بن ضاوي المريري الحارثي. 206
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عهود بنت عبدالرحمن بن أحمد العليوي. 207

عهود بنت عبدهللا بن حمد الصقيه. 208

غادة بنت نواف بن ملفي القرين الشمري. 209

غادة بنت رضا بن امين االزهري. 210

غادة بنت عبدالرحمن ناصر الحميدي البقمي. 211

غدير بنت عبدالرحمن بن سليمان الفراج. 212

غدير بنت معيض بن علي آل فارس الشهري. 213

فاتن بنت راضي بن جريذي العنزي. 214

فاتن بنت ذياب مشعان الطريسي الحربي. 215

فاطمة بنت فواز بن مناحي الشهراني. 216

فاطمة بنت محمد حمود آل حمدان الحارثي. 217

فتون بنت سليمان بن عبدهللا الجنوبي. 218

فرح بنت خالد بن صالح العقيل الحبيب. 219

فوزه بنت حمود بن جزاع السبيعي العنزي. 220

لجين بنت أحمد بن مبارك الشريم. 221

لجين بنت سلطان بن محمد المالك. 222

لطيفة بنت عجب بن فالح الشيباني العتيبى. 223

لطيفة بنت محمد عبدهللا الحسين الشريف. 224

لمى بنت سعود بن فهد المتعب. 225

لمى بنت عبد العزيز بن سعد الحسيني. 226

لمى بنت محمد عبدالعزيز الشكره الدوسري. 227

لمياء بنت عبدالرحمن بن علي الصبيح. 228

لمياء بنت عبدالكريم بن إبراهيم العبيداء. 229

لولوه بنت منصور بن سعد بن عقيل. 230

لينة حسن الزهراني. 231

مآثربنت ممدوح بن محمد الربيعاني. 232

مرام بنت حمود بن عبدهللا الفايز. 233

مرام بنت عبدالرحمن بن جارهللا الحارثي. 234

مرام بنت عبدهللا بن أحمد الشهري. 235

مرام بنت عبدهللا بن حمد الدرع. 236

مرام بنت عياش بن طلق المطيري. 237

مرام بنت محمد بن حمد عاتي. 238

مرام بنت محمد بن عبدهللا الضمدي. 239

مرام بنت محمد بن يحي حلوي شراحيلي. 240

مريم بنت شداد بن راجي المطيري. 241

مريم بنت عثمان بن محمد الخضير. 242

مريم بنت محمد بن غازي العوني المطيري. 243

مزنة بنت عبدالرحمن بن فراج البقمي. 244

مشاعل بنت أحمد بن علي المهدي. 245

مشاعل بنت خالد بن عبدهللا الخليفي. 246

مشاعل بنت نديب بن حادي الرشيدي. 247

مشاعل بنت هباس بن مشلش  العتيبي. 248
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مشاعل بنت محمد مشعل الغامدي. 249

مضاوي بنت إبراهيم بن محمد الخليفي. 250

مالك بنت أنور عيسى الديحاني المطيري. 251

مالك بنت سعد بن علي الميمي. 252

مالك بنت سعود بن محمد الظاهري الحربي. 253

مالك بنت محسن بن محمد حدادي. 254

مالك بنت مساعد بن عبيد النفيعي. 255

مالك بنت علي محمد الغامدي. 256

مالك بنت معيض محمد الشهري. 257

منار بنت رمضان محمد الدعيجي. 258

منال بنت إبراهيم بن محمد السحيم. 259

منال بنت يوسف بن علي الجمحان. 260

منى بنت عبيد غازي المطيري. 261

منيرة بنت بدر بن محمد الخليف. 262

منيرة بنت علي مسعود السعيد. 263

منيرة بنت عبدالرحمن بن علي المذن. 264

منيرة بنت فهاد بن مبارك العرجاني. 265

منيرة محمد عبدالرحمن المقباس الدوسري. 266

مها بنت أحمد محمد العقيل. 267

مها بنت حمدان بن حامد الضباطي المطيري. 268

مها بنت حمود بن عبدهللا الفايز. 269

مها بنت محمد بن سليمان المشيقح. 270

مها بنت ممدوح بن عارف  العنزي. 271

مها بنت منصور بن علي الرسيني. 272

مها بنت ناصر بن حسن الجريسي. 273

مها بنت محمد راشد البكر. 274

مها بنت هادي عبدهللا ال ردعان الدوسري. 275

موضي بنت فهد بن صالح الطالسي. 276

مي بنت زيد بن سلطان الكثيري. 277

مي بنت فرح بن هالل العضياني العتيبي. 278

مي بنت محمد بن فالح المحناء السهلي. 279

مي بنت يوسف بن عبدالعزيز العليان. 280

ميعاد بنت مساعد وخاظر النفيعي العتيبي. 281

نجاح بنت شالح بن صياح الضوى العنزي. 282

نجاح بنت محمد بن عزيز الوليدي الشهري. 283

نجالء بنت إبراهيم بن حمد الدهمش. 284

نجالء بنت عبدهللا بن سجدي الرقاص. 285

نجود بنت بتال بن مشرع السميري العتيبي. 286

نجود بنت عبدهللا بن محمد الشيحة. 287

ندى بنت حمد بن سليمان العاصم. 288

ندى بنت عبدهللا بن إبراهيم الريس. 289

ندى بنت عبده بن علي عكور. 290
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ندى بنت محمد سلطان العضياني العتيبي. 291

نهله بنت محمد بن شبيب النفيعي. 292

نهى بنت مسفر القحطاني. 293

نور بنت علي بن حامد الشمري. 294

نورة بنت إبراهيم بن عبدالمحسن المجحد. 295

نورة بنت عايض بن عبدهللا البقمي. 296

نورة بنت حمدان بن علي الحمدان. 297

نورة بنت خلف بن سعد النومسي. 298

نورة بنت ربيعان بن عبدالرحمن الربيعان. 299

نورة بنت عبدالعزيز بن إبراهيم المهناء. 300

نورة بنت عبدهللا بن صالح العيد. 301

نورة بنت فهد بن إبراهيم العيبان. 302

نورة بنت فهد بن صالح الطحيني. 303

نورة بنت محمد إبراهيم سليمان العريفي. 304

نورة بنت محمد بن عثمان الخراشي. 305

نورة بنت سالم محمد العجمي. 306

نورة بنت منصور محمد المنيف. 307

نوف بنت بندر بن صالح العيسى. 308

نوف بنت سليمان بن نايف الشمري. 309

نوف بنت عطاهللا بن بنيه المرعضي الرويلي. 310

نوف بنت متعب بن خلف الروقي. 311

نوف بنت ناصر بن فهيد الشوية السبيعي. 312

نوف بنت هادي عبدهللا آل ردعان الدوسري. 313

نوف بنت يحيى بن سارح مجممي. 314

هاجر بنت أحمد بن محمد العجالن. 315

هاجر بنت درويش بن مسفر الزهراني. 316

هاجر بنت سليم خويشان الشالحي المطيري. 317

هتون بنت يوسف بن إبراهيم المحيميد. 318

هدى بنت هالل سفر محمد الرفاعي الغامدي. 319

هديل بنت عبد العزيز بن محمد الوشمي. 320

هديل بنت عبدالكريم بن سليمان الشويرخ. 321

هديل بنت محمد بن عبدالرحمن الشويرخ. 322

هديل بنت سعد عطيه المالكي. 323

هال بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز العبدان. 324

هال بنت عبدالمحسن بن محمد القصير. 325

هناء بنت عبدالرحمن بن ضاوي النفيعي. 326

هنادي بنت رجاهللا بن غنائم الجابري. 327

هند بنت فهد بن مبارك القحطاني. 328

هند بنت محمد بن عوده العوده. 329

هند بنت محمد بن مشعل الدلبحي. 330

هند بنت هالل سفر محمد الرفاعي الغامدي. 331

هوازن بنت نواف عبدهللا السليس العتيبي. 332
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هياء بنت مبارك ماجد ال شريده الدوسري3 333

هيا بنت خالد محمد بن خميس. 334

هيفاء بنت حمد بن عبدالعزيز التركي. 335

هيفاء بنت صالح بن محمد بن جريس3 336

هيفاء بنت طالل بن غالب المعجل3 337

هيفا بنت فهد بن عبدالرحمن بن نفيسه. 338

هيلة بنت عبيد هللا بن صالح الحنيني الحربي. 339

وداد بنت نايف بن محمد القحطاني. 340

ود بنت عمر أحمد القثمي. 341

وسمية بنت محمد ال شري القحطاني. 342

وعد بنت محمد بن عبدالرحمن العرفج. 343

وفاء بنت محمد بن مبارك آل عيد الدوسري. 344

يارا بنت ناصر بن صالح الزغيبي. 345
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اللغة اإلنجليزية و الترجمة
آمنه بنت عباس بن مصلح المولد. 1

أثير بنت حميد بن العضيله المطيري. 2

أثير بنت سعد بن ناصر الشتوي. 3

أثير بنت حمد سعد الحليله. 4

أروى بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الغدير. 5

أريج بنت أحمد بن محسن بعزقي. 6

أريج بنت ذيب نايف العتيبي. 7

أسماء بنت عمر بن سالم الذيباني. 8

أسماء بنت فرج بن محمد السبيعي. 9

أصالة بنت هليل فهد الشمري. 10

أفنان بنت عبيد بن سعد الدوسري. 11

أماني بنت محمد أحمد محرز. 12

أمجاد بنت خشمان حمود العصيمي العتيبي. 13

أمجاد بنت سعود فهد الشهراني. 14

أمجاد بنت محمد سعيد الشهراني. 15

أمل بنت سعد بن غشام العتيبي. 16

أمل بنت شافي بن علي الشهري. 17

أمل بنت صالح بن عبدهللا الفريدي الحربي. 18

أمل بنت وحيد بن عبد هللا الفيروز. 19

أنفال بنت صالح بن إبراهيم المجلي. 20

أنهار بنت محمد بن حسين دربشي. 21

أوضاح بنت محمد بن عبدالعزيز الربيعة. 22

إيمان بنت حميد بن حسن الغامدي. 23

أثير بنت أحمد بن علي العسيري. 24

أثير بنت حامد بن عبدهللا ال مجادب الشهري. 25

أثير بنت راشد بن سعد القريشي السبيعي. 26

أثير بنت سلطان بن محمد الجارهللا. 27

أثير بنت سلمان بن محمد الشهري. 28

أثيربنت مبارك بن عواض الشيباني العتيبي. 29

أثير بنت محمد بن باحويرث. 30

أحالم بنت عبدالمحسن محمد آل عثيثر الدوسري. 31

أروى بنت زيد بن خضران الزهراني. 32

أروى بنت عبدالعزيز بن مبارك باسيف. 33

أروى بنت عبدالمحسن بن الحريري الزهراني. 34

أروى بنت علي بن عبد الرحمن الحفظي. 35

أروى بنت مطلق بن مبارك العزة السبيعي. 36

أروى بنت يعقوب بن إبراهيم الفهيد. 37

أروى بنت محمد آل زينه الغامدي. 38

أريج بنت خالد بن محمد الحميد. 39

أريج بنت محمد بن سعيد أباالعالء. 40
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أريج بنت عبدهللا عجالن الحارثي. 41

أريج بنت عبدهللا محمد القريشي. 42

أسماء بنت هاجد سلطان آل عويش الحارثي. 43

أسماء بنت محمد بن شامان. 44

أسيل بنت حمود بن إبراهيم القصير. 45

أسيل بنت جمال منسي. 46

أصايل بنت سعيد مفلح ال قرنين القحطاني. 47

أصايل بنت صباح سعيد العنزي. 48

أضواء بنت سعود بن النشمي العتيبي. 49

أفراح بنت سعيد بن فالح الرساسمه. 50

أفنان بنت سعود بن العمري الحربي. 51

أفنان بنت عبدهللا سالم الرحيمي المطيري. 52

أفنان بنت محمد بن سبيت آل سبيت. 53

آالء بنت عبدهللا بن الحريشي. 54

البندري بنت محمد بجاد آل سعد القحطاني. 55

البندري بنت محمد بن حسين العتيبي. 56

الجازي بنت عبداللطيف حسن المحمس. 57

الجازي بنت عثمان محمد السيف. 58

الجازي بنت عواد مفضي الشمري. 59

الجوهرة بنت سعود فريج الشمالني العنزي. 60

الجوهرة بنت محمد بن صالح بالخسل. 61

الجوهرة بنت عائض سعيد ال بن ظافر القرني. 62

الجوهرة بنت عبدهللا بن رشيد المساعد. 63

الجوهرة بنت عبدالمحسن عبدالعزيز ابابطين. 64

العنود بنت إبراهيم بن عبدالرحمن النفيسه. 65

العنود بنت أحمد بن محمد الشدوخي. 66

العنود بنت داود بن فهد الداود. 67

العنود بنت سعود الهاجري. 68

العنود بنت سعود بن الشدادي الحارثي. 69

العنود بنت عبدالرحمن بن حمد بن شاهين. 70

العنود بنت عبدالرحمن بن صالح الجاسر. 71

العنود بنت عبدالرحمن بن محمد المحرج. 72

العنود بنت محمد بن بدر المغيري العتيبي. 73

العنودبنت محمد بن عبدالرحمن الصرامي. 74

العنود بنت محمد بن عبدهللا الداوود. 75

العنود بنت مشبب بن هوصان المقاطي. 76

العنود بنت معيض بن مارق العتيبي. 77

العنود بنت عوض غازي العتيبي. 78

اللولو بنت فهد بن عبدالعزيز الهندي. 79

المهاء بنت علي بن عبدهللا البتير الشثري. 80

المها بنت صالح بن علي المطلق. 81

المها بنت عبدهللا بن سليمان العمرو. 82
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الهنوف بنت عبدالرحمن بن عبدهللا العقيل. 83

الهنوف بنت عبدهللا بن جماح حمدي. 84

الهنوف بنت عبدهللا بن حمد المغامس. 85

الهنوف بنت محمد بن عبدهللا الصبيحي. 86

الوعد بنت سعد بن علي الشمراني. 87

أماني بنت زيد بن الظهران السهلي. 88

أمجاد بنت جبران بن محمد آل مطري. 89

أمجاد بنت سلطان بن سعد  الحارثي. 90

أمجاد بنت صالح بن عبيد البديري المطيري. 91

أمجاد بنت محمد بن عبدهللا الحمدان. 92

أمل بنت جرمان محمد ال مالح القحطاني. 93

أميرة بنت سعد بن ناصر الهزاع. 94

أميرة بنت فهد بن ظافر القحطاني. 95

أنوار بنت فهد بن محمد السنان. 96

أنوار بنت مناور محارب المطيري. 97

ايثار بنت حسن بن علي الزهراني. 98

ايثار بنت عبدالكريم بن سعود الجريسي. 99

إيناس بنت منصور بن سلطان عواض. 100

بثيناء بنت ناصر بن صالح الرشيد. 101

بدور بنت سالم بن صالح العنزي. 102

بدور بنت عبدالرحمن بن سليمان السكيت. 103

بدور بنت نبيل بن سليمان العليوي. 104

بدور بنت عميش بن سلطان الشيباني العتيبي. 105

بسمة بنت رياض بن محمد البلوي. 106

بسمة بنت عبدالرحمن بن علي المهوس. 107

بسمة بنت فالح بن غريب  القحطاني. 108

بشائر بنت أحمد بن علي اللحيدان. 109

بشائر بنت خالد بن حمد العيسى. 110

بشاير بنت حشر بن ناجي العرجاني. 111

بشاير بنت عيد بن مبارك المالكي. 112

بشاير بنت مسفر بن الغييثي الدوسري. 113

بشاير بنت عبدهللا إبراهيم الحميضي. 114

بشاير بنت مفلح هضيبان العضيله المطيري. 115

بطحاء بنت حميدي بن السبيعي العنزي. 116

بيان بنت عبدهللا بن الحبردي العتيبي. 117

تمام بنت خلف بن عشوي المطرفي. 118

تهاني بنت خليوي بن نهار الشمري. 119

تهاني بنت محمد بن فرحان. 120

ثريا بنت حزام عبد الرحمن الشهري. 121

ثمراء بنت سعد بن محمد الشهراني. 122

جميلة بنت محمد بن عبدهللا بن خنيزان. 123

جنى بنت عبد الرحمن بن عبدهللا الحامد. 124
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جنى بنت محمد بن عبدهللا ال خثالن. 125

جواهر بنت علي بن مساعد الهمامي. 126

جواهر بنت علي بن ملفي الميزاني المطيري. 127

جيهان بنت هاجد غزاي الحربي. 128

حصة بنت أيمن بن علي البالع. 129

حصة بنت حمود بن عايد العنزي. 130

حصة بنت سالم سلطان السالم. 131

حصة بنت يوسف عبدالرحمن الحزيمي. 132

حفصة بنت حامد شاكر المبيض. 133

حنان بنت خليف عوض الداموك الرشيدي. 134

حنان بنت عايد بن السبيعي العنزي. 135

حنان بنت عبدالعزيز بن محمد العبالني. 136

حنان بنت عبيد بن سهيل العضياني. 137

حنان بنت مطر بن علي العمري الزهراني. 138

حنان بنت دالش الجعفري العنزي. 139

حنان بنت عبدالسالم عبدالرحمن الحسن. 140

حنين بنت عبدالرحمن بن علي الميمان. 141

خلود بنت جدوع بن عبدهللا الجدوع. 142

خلود بنت خالد بن محمد العنزي. 143

خلود بنت عبدهللا بن إبراهيم الهبدان. 144

خلود بنت محمد بن صالح الكناني الزهراني. 145

خلود بنت محمد صالح ال مربوع العمرى. 146

خلود بنت يوسف بن خيرهللا الشهراني. 147

داليا بنت محمد مرزوق الضبيطي المطيري. 148

دانة بنت عبدالعزيز بن محمد الغمالس. 149

دانية بنت عادل بن عبدالرحمن العبدالقادر. 150

دانية بنت محمد بن عبدهللا الزغيبي. 151

دالل بنت زايد بن صارم آل بريك. 152

دالل بنت سمير عبدالفتاح العظمه. 153

ديمة بنت حمد بن عبدالرحمن العومي. 154

ديمة بنت خالد بن عبدالعزيز الغريبي. 155

ديمة بنت محمد بن حمد الحصيني. 156

ديمة بنت محمد محمود شحتوت. 157

ديمة بنت محمد منصور الغفيلي. 158

دينا بنت أحمد بن عبدهللا ابانمي. 159

ذكرى بنت صالح بن عيد المالكي. 160

ذكرى بنت عايض عايد السعدي. 161

رؤى بنت عبدالرحمن بن عبدهللا المحمود. 162

رانيا بنت أنيس علي قاسم. 163

رانيه بنت صالح بن عبدهللا العايد. 164

ربى بنت سفر بن محماس الشدادى الحارثى. 165

رحاب بنت ماجد بن عبدالعزيز العثمان. 166
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رزان بنت ثابت بن صالح الزهراني. 167

رزان بنت عبدهللا بن عبد العزيز التويجري. 168

رزان بنت شباب مرزوق الحمادي. 169

رسيل بنت سعود بن سعيد المالكي. 170

رعود بنت محمد بن سليم آل مرعي العمري. 171

رغد بنت إبراهيم بن أحمد اللعبون. 172

رغد بنت خالد بن سعود الخمعلي العنزي. 173

رغد بنت خالد بن مزعل المويهي المطيري. 174

رغد بنت شباب بن المقاطي العتيبي. 175

رغد بنت صالح بن حمد الحواس. 176

رغد بنت عبدالرحمن بن محمد النوفل. 177

رغد بنت عبدهللا بن محمد الشويهي. 178

رغد بنت علي بن سعيد الغامدي. 179

رغد بنت فهد بن محمد البكران. 180

رغد بنت محمد بن فهد الدوسري. 181

رفيف بنت أحمد بن عبدهللا ابو راس. 182

رنا بنت إبراهيم بن دحيم العليان. 183

رنا بنت أحمد بن عبدهللا الزهراني. 184

رنا بنت ناصربن عبدهللا الصيرم. 185

رهام بنت حسن بن ناصر المهوس. 186

رهف بنت شعالن بن عايض آل حامد القرني. 187

رهف بنت صالح بن إبراهيم الشائع. 188

رهف بنت محمد بن ناصر  الدوسري. 189

رهف بنت ناصر بن مسحل المفرجي العتيبي. 190

روابي بنت محمد العبدلي المالكي. 191

روابي بنت حمد بن سعد آل مهناء. 192

روان بنت بخيت الكناني الزهراني. 193

روان بنت حماد بن سليمان العلوى الحربى. 194

روان بنت صالح بن علي العواد. 195

روان بنت صالح معيض ال حريش الهاجري. 196

روان بنت عايض بن محسن الزيادي العتيبي. 197

روان بنت عبدالعزيز بن يحي نمازي. 198

روان بنت عبدهللا بن نهار الهرف. 199

روان بنت علي بن يحي غنيمي. 200

روان بنت فهد بن عبدالعزيز الهديب. 201

روان بنت وليد بن عبدالمحسن التويجري. 202

روان بنت عبدهللا صالح الغامدي. 203

روان بنت يحيى علي الشهري. 204

روزان بنت فهد بن سعيد العتيبي. 205

ريحانه بنت يحي بن إبراهيم خبراني. 206

ريما بنت اسامه بن عبدهللا السلوم. 207

ريما بنت عبدهللا بن علي الهزاني. 208
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ريما بنت محمد بن أحمد العبيدى. 209

ريما بنت محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم. 210

ريماز بنت أحمد بن عبدهللا الدباسي. 211

ريم بنت أحمد بن هجاد الزهراني. 212

ريم بنت أحمد بن يحيى شراحيلي. 213

ريم بنت سطام بن نايف الفرم. 214

ريم بنت سويلم بن ال جعفر الشمري. 215

ريم بنت طارق بن محمد تطواني. 216

ريم بنت عبدالرحمن بن عيسى بن غمالس. 217

ريم بنت علي بن أحمد جذمي. 218

ريم بنت محمد بن حسن كعبي. 219

ريم بنت محمد بن علي المنبهي. 220

ريم بنت محمد عبدالرحمن الشبالن العتيبي. 221

ريم بنت مسلي بن مسفر آل راكه. 222

ريم بنت معيض بن جارهللا الحربي المالكي. 223

ريم بنت منير بن منور العقيلي المطيري. 224

ريم بنت ناصر بن عبدالعزيز الحميضي. 225

ريم بنت طالل فرحان الملفي الرشيدي. 226

ريم بنت فهد ال وقيان الدوسري. 227

ريمه بنت علي بن عبدهللا القديرى. 228

ريهام بنت إبراهيم بن علي الحيده. 229

ريهام بنت صالح بن أحمد الزهراني. 230

ريهام بنت عوض بن عمير العتيبي. 231

ريهام بنت فهد محمد الموسى. 232

ريوف بنت سعد بن فهاد ال جفران المري. 233

زهراء بنت علي بن عريشي. 234

زهراء بنت علي ظافر ال حسن الشهري. 235

زهراء بنت مصبح بن آل جابر السهيمي. 236

زينب بنت عبدالرحمن بن محمد الشايع. 237

سارا بنت وائل بن عبدالكريم العمري. 238

سارة بنت خالد بن سالم بن شمراخ. 239

سارة بنت عبدهللا بن مبارك العصفور. 240

سارة بنت هشام عبدالعزيز ال الشيخ. 241

سارة بنت إبراهيم محمد الغثبر. 242

سارة بنت جميل بن علي آل مسلم. 243

سارة بنت حسين بحيح آل دغيش اليامي. 244

سارة بنت سعود بن سالم الصميع. 245

سارة بنت سليمان بن خالد الخضيري. 246

سارة بنت صالح بن عبدالعزيز الحر. 247

سارة بنت صالح بن ناصر العرفج. 248

سارة بنت عبد الرحمن بن سعد المشوح. 249

سارة بنت عبدالسالم بن عبدهللا الدهش. 250
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سارة بنت عبدهللا بن ال برمان العجمي. 251

سارة بنت عبدهللا بن محمد الحقيل. 252

سارة بنت علي بن صالح المحيا. 253

سارة بنت عون بن جريد الجريد. 254

سارة بنت فهد بن بنيه المقاطي العتيبي. 255

سارة بنت فهد بن عبدهللا المزيد. 256

سارة بنت فهد بن عبدهللا رضيان. 257

سارة بنت محمد بن منير ال رشيد اليامي. 258

سارة بنت ناصر بن عبدالعزيز الربيع. 259

سارة بنت سلطان صالح بن إبراهيم الغفيلي. 260

سارة بنت عبدالرحمن بن عبدالكريم الشرهان. 261

سامية بنت فالح مزيد الميموني المطيري. 262

سحر بنت أحمد بن عبدهللا السناني. 263

سحر بنت عبدهللا حمد ال حنايا الدوسري. 264

سحر بنت سليمان عبدالمحسن الصيخان. 265

سحر بنت عبدالعزيز عبدهللا العبدالوهاب. 266

سالم بنت جمال الدين طري. 267

سلسبيل بنت علي بن محمد الخضر. 268

سلطانه بنت مشعل بن محمد الحربي. 269

سلوى بنت غيث بن عادي الشهري. 270

سلوى بنت فالح محمد الحواصله القحطاني. 271

سمر بنت سعد بن ذياب الضباطي المطيرى. 272

شادن بنت راشد بن درويش الشائع. 273

شادن بنت عبدالعزيز بن ناصر الناجم. 274

شادن بنت عبدالملك بن إبراهيم الريس. 275

شادن بنت غانم عبدهللا الحزيمي العتيبي. 276

شذا بنت سعد بن الحريري الزهراني. 277

شذى بنت فهد بن محمد الحبيب. 278

شروق بنت زياد بن عبدهللا المخلفي. 279

شروق بنت موسى بن ماطر الحربي. 280

شروق بنت يوسف أحمد الشمراني. 281

شهد بنت حزام بن ال عمر بن قرمله. 282

شهد بنت خالد بن سعد العيد. 283

شهد بنت خالد بن عبدهللا العويس. 284

شهد بنت عبداالله بن عبدالعزيز الماضي. 285

شهد بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراشد. 286

شهد بنت عبدهللا بن عبدالرحمن الحلوان. 287

شهد بنت فراج بن فهد آل روق القحطانى. 288

شهد بنت فهد بن سعود المديهش. 289

شهد بنت محمد بن سعد السعد. 290

شهد بنت مفرح بن ناصر البقمي. 291

شهد بنت موسى عبدهللا ال حيان الكثيري. 292
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شهد بنت حمد عثمان الحميزي. 293

شهد بنت رياض محمد المشرف. 294

شهد بنت محمد محمود شحتوت. 295

شهالء بنت أحمد بن عمر السماحي. 296

شوق بنت عائض بن عبدهللا العنزي. 297

شوق بنت عبدالمحسن بن حمد اليحيى. 298

شوق بنت محمد بن سعد الخطابي الحربي. 299

شوق بنت محمد ظافر ال بهيش الشهري. 300

شيخة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا السعيدان. 301

شيخة بنت منصور عبدهللا النافع. 302

شيخة بنت محمد بن بدر الدويش. 303

شيرين بنت شامان بن دليم المطيري. 304

شيماء بنت خالد بن عبدهللا غليس. 305

شيمه بنت عيد بن فالح  القحطاني. 306

شيهانه بنت هادي معجب ال رشيد اليامي. 307

صالحة بنت محمد ال مظلف األسمري. 308

صالحه بنت عبدالرحمن آل مصلح األحمري. 309

صبا بنت رشيد بن منيع الرشيد. 310

صدف بنت عبدالعزيز بن حمود الخضيري. 311

ضحى بنت يوسف بن عبدالرحمن العلي. 312

طرفه بنت سعد بن عبدالعزيز المقبل. 313

عائشة بنت عنزي بن محمد السعدي. 314

عائشة بنت سعود بن ظافر سالم  األحمري. 315

عائشة بنت فهد بن سليمان البحيري. 316

عائشة بنت عواض العصماني المالكي. 317

عالية بنت أحمد حسن الغامدي. 318

عالية بنت محمد بن عبدهللا النويصر. 319

عالية بنت نافل بن حمود الروقي. 320

عبير بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العقيلي. 321

عبير بنت متعب ابن فالج الشيباني العتيبى. 322

عبير بنت محمد بن حسن السابح. 323

عبير بنت مطر بن صالح الزهراني. 324

عبير بنت خالد محمد مجرشي. 325

عروب بنت محمد بن حمود الفوزان. 326

عروب بنت منصور بن صالح يوسف الوابلي. 327

عزيزة بنت أحمد بن عبدالمحسن السلوم. 328

عفاف بنت حسين بن عبدالعزيز الحسيني. 329

عفاف بنت عيسى الندى. 330

عفراء بنت مشعل ال شامر العجمي. 331

عليا بنت عبدالعزيز بن يوسف العويس. 332

عهد بنت عبداهلل بن حمد بن صالح3 333

عهد بنت وديد بن سليم السبيعي العنزي. 334
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عهد بنت فواز شعيفان العصيمي العتيبي. 335

عهود بنت بجاد بن فهد العصيمي العتيبي. 336

عواطف بنت موسى حمود األحمري. 337

غادة بنت خالد بن إبراهيم المطرودي. 338

غادة بنت زياد بن سعد الناصر. 339

غادة بنت سعود بن سالم العتيبي. 340

غادة بنت سليمان بن عبدالعزيز المعيوف. 341

غادة بنت صالح بن فهد الخضر. 342

غادة بنت عبدهللا بن إبراهيم الحمزة. 343

غادة بنت محمد بن عبدالعزيز العتيبي. 344

غادة بنت عبدهللا حسن فالته. 345

غادة بنت عبدهللا عبد الكريم المقيطيب. 346

غادة بنت خالد بن تركي بن حميد. 347

غادة بنت خالد بن عبدهللا الدوسري. 348

غادة بنت عبدالكريم بن محمد الخرجي. 349

غادة بنت عبدهللا بن محمد العجمي. 350

غادة بنت عبدهللا سحل الفدعاني العنزي. 351

غادة بنت محمد بن إبراهيم الحبيب. 352

غادة بنت عبدالعزيز مسند الصعيري المطيري. 353

غادة بنت عبدهللا معيض ابن فهيد الشيباني. 354

غالية بنت علي عبد هللا المحمود. 355

غدير بنت خالد بن مقبل السبيعي العنزي. 356

غدير بنت سعد بن عمر العتيبي. 357

غزوى بنت غزاي بن سليم الدلبحي العتيبي. 358

غصون بنت فهد بن عبدالعزيز الفوزان. 359

غيداء بنت بدر بن محمد العشري. 360

غيداء بنت سلمان بن حمد القميزي. 361

غيداء بنت صالح بن إبراهيم السليمان. 362

غيداء بنت صالح بن فهد الخضر. 363

غيداء بنت عبدهللا بن عبدالرحمن السويلم. 364

غيداء بنت فهد بن عبدهللا المهوس. 365

غيداء بنت مهدي بن  فرج العصيمي. 366

غيداء بنت عبدالعزيز إبراهيم بن عثمان. 367

غيداء بنت غالب محمد المزروع. 368

غيداء بنت مشوح عبدهللا المشوح. 369

فاطمة بنت خلف بن محمد  العنزي. 370

فاطمة بنت فهد بن مناور المطيري. 371

فاطمة بنت شائع عوض الحيده الدوسري. 372

فاطمة بنت علي بن ال خليفه الشمراني. 373

فاطمة بنت محمد بن زيد العسكر. 374

فاطمة بنت سعيد ال عبوش األسمري. 375

فاطمة بنت محمد أحمد نصار. 376
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فتون بنت إبراهيم بن عبد العزيز المسبحي. 377

فدوى بنت فهد بن حسن فته. 378

فريده بنت عبد هللا بن سالم العبد هللا. 379

فلوه بنت منصور بن سلطان السلطان. 380

فهدة بنت فهد زيد ال عريج. 381

فهدة بنت اليح بن علي السبيعي العنزي. 382

في بنت إبراهيم بن علي العوس. 383

في بنت خالد بن عبدهللا بن مسعود. 384

في بنت زيد بن علي ال رحمة االفضلى. 385

لبنى بنت عثمان بن غرم هللا آل جبلي. 386

لبنى بنت فايز بن العيضاني العتيبي. 387

لبنى بنت محمد بن عطية الحربي. 388

لبنى بنت حسام محمد. 389

لجين بنت عثمان غرم هللا آل جبلي. 390

لجين بنت ناصر محمد المغيصيب. 391

لطيفة بنت عبدهللا محمد المزيني. 392

لطيفة بنت أحمد بن محمد الفايز. 393

لطيفة بنت سعد بن إبراهيم الجويزع. 394

لطيفة بنت علي بن عبدهللا العبودي. 395

لطيفة بنت عيد بن براك اليحيا. 396

لطيفة بنت مبارك بن عبدالعزيز الدواس. 397

لماء بنت سلطان فهد السديري. 398

لما بنت عبد العزيز عواد الجهني. 399

لمى بنت عبدالرحمن بن صالح الحناياء. 400

لمى بنت عماد بن داود التويجري. 401

لمى بنت محمد بن حواس الحواس. 402

لمى بنت محمد بن يحيى الحربي المالكي. 403

لمى بنت عبدهللا سعد المساعده الدوسري. 404

لمياء بنت بندر بن نافع النميان. 405

لمياء بنت عوض بن العمري الشيباني. 406

لمياء بنت خالد عبدهللا السياري. 407

لمياء بنت وفيق البوري. 408

لميس بنت عبدالرحمن بن دخيل الدخيل. 409

لولوه بنت محمد بن فهد الفهيد. 410

لولوه بنت عبدالحليم عبد الحافظ الشطيب. 411

ليلى بنت علي بن ماجد آل شريده الدوسري. 412

ليلى بنت فهد بن عبدالعزيز الجريسي. 413

لينا بنت حسين بن محمد الكثيري. 414

لينا بنت روبلوك روبلوك. 415

لينة بنت أحمد بن المقوشي. 416

ماريا بنت محمود بدر الدين زمريق. 417

مجد بنت عبداللطيف بن عجاج  العنزي. 418
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مجد بنت عبدهللا سعود العمر. 419

محاسن بنت عبدالعزيز بن صالح العنبر. 420

مرام بنت سعود بن فالح العتيبي. 421

مرام بنت صالح بن  بندر العتيبي. 422

مرام بنت عامر بن محمد الشهري. 423

مرام بنت عيدان بن أحمد الشمراني. 424

مرام بنت مشعل بن الفاضل الغامدي. 425

مرام بنت عيسى علي العتيبي. 426

مرضيه بنت عطالله بن العاطفي القحطاني. 427

مروة بنت فهد صالح باخريبة. 428

مريم بنت إبراهيم بن محمد العثيمين. 429

مريم بنت خالد النفيعي العتيبي. 430

مريم بنت ذياب بن السبيعي العنزي. 431

مريم بنت سالم االعمشي االكلبي. 432

مريم بنت عبدهللا بن النخيالن. 433

مشاعل بنت سليمان بن علي العقل. 434

مشاعل بنت عبدهللا بن إبراهيم الدايل. 435

مشاعل بنت عوض بن محمد الحربي. 436

مشاعل بنت فهد بن ال مسعد. 437

مشاعل بنت هاجد بن سعد السبيعي. 438

مضاوي بنت فهد بن سعود القحطاني. 439

معالي بنت متعب بن غازي العتيبي. 440

مالك بنت أحمد بن محمد الموسى. 441

مالك بنت طالل بن المهلكي المطيري. 442

مالك بنت طالل بن فياض الغبيني العنزي. 443

مالك بنت فالح بن زقيحان  الحارثي. 444

مالك بنت متعب بن فرج السبيعي العنزي. 445

منار بنت حسن بن يحى الشهري. 446

منار بنت صالح بن عبدالرحمن الدهام. 447

منال بنت إبراهيم بن عبدهللا بن سليم. 448

منال بنت محمد سعود  الطوالة. 449

منال بنت مفرح سليمان ال معافاءالشهري. 450

منى بنت سعد بن عبدالرحمن الغبيشى. 451

منى بنت سلطان بن سعد البضيعي البقمي. 452

منى بنت معيض حمدان المسيلي الحارثي. 453

منيرة بنت إبراهيم بن حمد الحميد. 454

منيرة بنت ثامر بن عبدهللا بن صالح. 455

منيرة بنت سعد بن صالح البسي. 456

منيرة بنت صالح بن إبراهيم الشريف. 457

منيرة بنت مبارك بن ناصر بن مبارك العسكر. 458

منيرة بنت محمد بن عبد المحسن السلوم. 459

منيرة بنت مسعود بن عبدهللا البقمي. 460
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منيرة بنت ناصر بن إبراهيم الخزيم. 461

منيرة بنت عبدهللا إبراهيم العجالن. 462

مها بنت أحمد على موسى بني حسن الزهراني. 463

مها بنت خالد بن عبدهللا التويم. 464

مها بنت سند بن سرور الروقي العتيبي. 465

مها بنت صالح بن إبراهيم الميمان. 466

مها بنت صالح بن عبدهللا الباز. 467

مها بنت هادي بن ال رشيد اليامي. 468

مها بنت هادي بن مطلق العجمي. 469

موضي بنت راشد بن محمد الراشد. 470

ميرال بنت عبدهللا بن علي السبيعي. 471

ميساء بنت بدر بن سعد العتيبي. 472

مي بنت سليمان عبد هللا العليان. 473

ميعاد بنت عبدهللا عبدالرحمن العامري. 474

نادية بنت عبدهللا بن العنزي. 475

نجالء بنت مساعد بن عبدهللا السعيد. 476

نجالء بنت ناصر بن عبدالرحمن بن ربيع. 477

نجالء بنت عبدهللا أحمد السليمان البسام. 478

نجود بنت سليمان بن علي القزالن. 479

نجوى بنت عمر بن محمد خواجي. 480

ندى بنت جمعان بن عطيه الحسني الزهراني. 481

ندى بنت زأمل بن إبراهيم الصغير. 482

ندى بنت علي بن آل مسامح الخثعمي. 483

ندى بنت علي بن سعيد آل حدال األحمري. 484

ندى بنت محمد بن صالح العايد. 485

ندى بنت محمود بن محمد الداهن. 486

ندى بنت محمد أحمد الشمراني. 487

ندى بنت يوسف السيد القطاوي. 488

ندي بنت فهد الهجله المطيري. 489

نسرين بنت سعيد آل جبران القحطاني. 490

نها بنت حمد بن صالح الويباري الشمري. 491

نهى بنت عبدهللا بن أحمد الزهراني. 492

نهى بنت عبدالمجيد بن عجالن الحارثي. 493

نهيل بنت إبراهيم بن محمد المصيريعي. 494

نوار بنت نصار بن أحمد النصار. 495

نوال بنت عبدالهادي بن عميش العتيبي. 496

نوال بنت محمد بن فلحان السبيعى. 497

نوال بنت يوسف بن االسلمي الشمري. 498

نورا بنت فيصل بن سالم  الحربي. 499

نورة بنت حمود بن غازي العتيبي. 500

نورة بنت عوض بن صالح لسلوم. 501

نورة بنت مشعل بن سعد الشعيل. 502
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نور بنت خميس منيب المشهراوي. 503

نور بنت محمد الغانم. 504

نورة بنت إبراهيم عبدهللا القبيلي. 505

نورة بنت بندر بن عبدالعزيز بن عتيق. 506

نورة بنت رشيد بن محمد الرماني. 507

نورة بنت سلطان بن محمد السياري. 508

نورة بنت سمير بن بادي العنزي. 509

نورة بنت صالح بن زيد العوفي الحربي. 510

نورة بنت عادل بن عبدهللا العبدالجبار. 511

نورة بنت عبدالرحمن بن الجزاء الدوسري. 512

نورة بنت عبدهللا بن عبدالرحمن العمران. 513

نورة بنت عبدهللا بن محمد الغوينم. 514

نورة بنت علي بن عبدالمحسن العمران. 515

نورة بنت كريم بن عبيد القرشي العنزي. 516

نورة بنت ماجد بن سعود العامري. 517

نورة بنت محسن بن خربوش السبيعي. 518

نورة بنت محمد بن السويداني القحطاني. 519

نورة بنت منصور بن سعد المنصوف. 520

نورة بنت نايف بن غازي العتيبي. 521

نورة بنت هادي بن هزاع السبيعي. 522

نورة بنت سلطان صالح بشير العبدالعزيز. 523

نورة بنت عبدهللا صالح العمري. 524

نورة بنت عرار الهاجري. 525

نورين بنت بندر محمد الملق. 526

نوف بنت إبراهيم بن مبارك آل محمد الرويه. 527

نوف بنت حمدان بن صالح العبدلي الغامدي. 528

نوف بنت خالد بن سعد الموح. 529

نوف بنت عائض بن محمد السعدي البيشي. 530

نوف بنت عبدالرحمن بن محمد الشعيبي. 531

نوف بنت عبدالعزيز بن علي النابلسي. 532

نوف بنت عبدهللا بن عسكر الحافي العتيبي. 533

نوف بنت عبدهللا بن محمد دماس الزهراني. 534

نوف بنت عيد بن محمد البرقاوي العتيبي. 535

نوف بنت محماس بن شجاع الدوسري. 536

نوف بنت منصور بن بن سلمه. 537

نوف بنت منصور بن عبدالرحمن الدوسري. 538

نوف بنت ناهض بن محمد الثبيتي العتيبي. 539

نوف بنت يوسف بن أحمد الشائق. 540

نوف بنت سعد بن راشد بن دخيل القريني. 541

نوف بنت فهد ناصر العقيل. 542

هاجر بنت حمود بن فرج العتيبي. 543

هاله بنت منصور عبدهللا العمار. 544
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هبه بنت حمود بن يوسف الحربي. 545

هبه بنت مبارك بن سليمان الخطيفي. 546

هبه بنت محمد صالح الغتم. 547

هدى بنت عبدالرحمن أحمد السعيد. 548

هديل بنت هديب بن الحزيمي العتيبي. 549

هديل بنت سليمان الهمش. 550

هديل بنت محمد إبراهيم الصنات. 551

هال بنت أيمن بن محمود عثمان. 552

هال بنت صالح بن حمد الماضي. 553

هناء بنت صالح عبدهللا الرومي. 554

هند بنت محمد بن منيف قريان. 555

هوازن بنت عبدالعزيز بن االشقر. 556

هياء بنت خالد بن فهد المهنا. 557

هياء بنت سعد بن راشد العبدان. 558

هياء بنت مازن بن صالح العلوي الحربي. 559

هياء بنت محمد بن سلطان النفيعي العتيبي. 560

هياء بنت عبدالعزيز محمد آل سعيد. 561

هيا بنت عبد العزيز بن ناصر الحمد الدخيل. 562

هيام بنت علي هادي عريبي. 563

هيفاء بنت صالح بن إبراهيم السديس. 564

هيفاء بنت عبدالمحسن بن محمد آل الشيخ. 565

هيفاء بنت علي بن صالح العويرضي. 566

هيفاء بنت محمد بن عبدالرحمن العيسى. 567

هيفاء بنت عبدهللا معدي. 568

هيفاء بنت مستور آل ظاهر الشهراني. 569

هيفاء بنت مطر فهد العتيبي. 570

وئام بنت محمد بن مهنا المهنا. 571

وجدان بنت سعود بن علي الدمجانى العنزي. 572

وجدان بنت سليمان بن محمد المديهش. 573

وجدان بنت عبد العزيز بن حمد الشدي. 574

وجدان بنت عبدهللا بن محمد الشعالن. 575

وجدان بنت عبد الهادي بن فنيس البقمي. 576

وجدان بنت قابل بن مقبل الغانمي. 577

وجدان بنت محمد بن مبارك ال روق. 578

وجدان بنت ناصر تركي الروقي المرشدي. 579

وجد بنت خالد بن عبدالرحمن العمار. 580

وداد بنت عميش عايش الميزاني المطيري. 581

وديان بنت محمد أحمد آل حابش الغامدي. 582

وسام بنت هالل الشيباني العتيبي. 583

وسن بنت أحمد بن عبداللطيف الشبيكى. 584

وضحى بنت متعب بن علي العتيبي. 585

وعد بنت مريع بن سعيد ال خزيم. 586
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وعد بنت مشعل بن صالح الخمشي. 587

وعد بنت سلطان الشيباني العتيبي. 588

وعد بنت معتصم عوض دعدور. 589

وفاء بنت إبراهيم بن أحمد الوافي. 590

وفاء بنت سلمان بن محمد العمري. 591

وفاء بنت ظافر راشد ال طهيف الدوسري. 592

والء بنت محمد إبراهيم الملحم. 593

يارا بنت فهد بن مطلق الحناكي. 594

يارا بنت فوزي بن عبدهللا سويدان. 595

اللغة الفرنسية والترجمة
آمنه بنت أحمد بن محمد غنيمي. 1

أثير بنت فيحان آل سعد بن لبده. 2

أروى بنت سعد بن حسن آل حسن القرني. 3

أفنان بنت سالم عيد الحربي. 4

إبتسام بنت صالح أحمد آل بن ناصر العلياني. 5

أبرار بنت الحميدي بن الميزاني المطيري. 6

أفنان بنت إبراهيم محمد عتين. 7

الجوهرة بنت أحمد محمد  إسحاق آل الشيخ. 8

العنود بنت جلعود بن عمر الجلعود. 9

باشه بنت منصور بن الشرافي الدوسري. 10

بسمة بنت عبدهللا بن علي اليحيا. 11

جواهر بنت أحمد صالح السعود ال عبدالعزيز. 12

حصة بنت بدر بن عبدالعزيز اليحيى. 13

حليمة بنت مفلح محمد المجمعي السبيعي. 14

ديمة بنت إبراهيم بن صالح النمله. 15

رغد بنت عبدهللا سعد آل عبدالعزيز القرني. 16

روابي بنت جهز بن الحمادي العتيبي. 17

روان بنت عبدالعزيز بن منصور آل منصور. 18

روان بنت عوض بن مزعل الضوي العنزي. 19

ريما بنت خالد ناصر الموسى. 20

ريم بنت ابرهيم بن سليمان الشماسي. 21

ريم بنت عامر بن صالح الذيب. 22

ريهام بنت سعود بن حسين الطريقي. 23

سارة بنت علي بن محمد آل أحمد القرني. 24

سارة بنت عبدالرحمن علي الحميد. 25

سارة بنت عريمان الدهيمان السبيعي. 26

سامية بنت عبدهللا بن علي بن هليل. 27

سوسن بنت سعيد بن سعد الغامدي. 28

شهد بنت عبدهللا بن صالح الصالح. 29

شهد بنت سمير حسن اشتيوي. 30

شوق بنت خلف بن مرشد الدوسري. 31
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عبير بنت سعدون بن الحسيني الشمري. 32

عبير بنت عبدالعزيز بن عثمان الناصر. 33

عبير ينت مانع بن مطلق الوسيمر. 34

عنان بنت محمد سالم سعيد باقادر. 35

غادة بنت إبراهيم بن مشبب القحطانى. 36

غيداء بنت حمد إبراهيم األصقة. 37

فاطمة بنت علي عبدهللا بنيدان العصيمي العتيبي. 38

لمياء بنت محمد بن ناصر المسعود. 39

لين بنت صالح بن ناصر الفراج. 40

مريم بنت إبراهيم بن سريع العازمي العتيبي. 41

مريم بنت سعد بن جزاء الحربي. 42

مالك بنت إبراهيم بن عبدالعزيز المنيع. 43

مها بنت حمد بن فهيد الشمري. 44

ندى بنت فهد بن سليمان العريفي. 45

نوف بنت صيتان بن ضعين الزويان العتيبي. 46

نوف بنت محمد الخنفري القحطاني. 47

هاجر بنت عوض بن مرزوق المطيري. 48

هتون بنت سعيد محمد ال ثابت القحطاني. 49

هيام بنت على بن يحيى عطوي. 50

وجدان بنت سليمان بن عبدهللا المتعب. 51

ود بنت متعب بن النفيعي العتيبي. 52

يارا بنت رشيد نفاع الرحيلي. 53

ياسمين بنت خواجي بن محمد خواجي. 54
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الخدمة اإلجتماعية
أثير بنت زيد بن إبراهيم آل طالب. 1

أثير بنت سند بن إبراهيم السنيدي. 2

أثير بنت عبدالعزيز بن محمد االدريس. 3

أثير بنت فيصل بن عبدالعزيز العويد. 4

أثير بنت محمد بن عيد الرويس. 5

أثيربنت محمدبن ناصر العثمان. 6

أثير بنت ناصر بن خالد بن المناور. 7

أثير بنت حمود رشيد المطيري. 8

أحالم بنت ناصر بن عبدهللا سعود الطيار. 9

أحالم بنت سليمان محفوظ باكيلي. 10

أروى بنت محمد بن صالح الحشري المالكي. 11

أرياد بنت شيبان بن هالل الجالوي الشيباني. 12

أريج بنت فيحان خصيوي المرشدي العتيبي. 13

أسماء بنت سعد بن عوضة المالكي. 14

أسيا بنت يحي محمد عبدلي. 15

أشجان بنت عقاب بن فرج العتيبي. 16

أشواق بنت عبدالكريم درويش الجهني. 17

أفنان بنت بندر بن سعود الدبل. 18

أفنان بنت عايض بن هادي آل سعد . 19

القحطاني

أمال بنت عبيد بن هالل الطريسي. 20

أماني بنت خالد بن نايل العنزي. 21

أماني بنت مفضي بن غازي الغازي الشمري. 22

أماني بنت سعد أحمد آل مشيلح األحمري. 23

أمجاد بنت فدغوش بن عقاب  العتيبي. 24

أمجاد بنت محمد علي الشهري. 25

أمل بنت عوض بن محمد الشهري. 26

أمل بنت علي حمدان الشمراني. 27

أميرة بنت محمد بن ظافر آل سفران القرني. 28

أميرة بنت فيحان بن عبدهللا الدلبحي العتيبي. 29

إلهام بنت إسماعيل علي مدخلي. 30

إيمان بنت إبراهيم بن محمد حدادي. 31

إبتسام بنت عبدالمحسن ال هندي العمري. 32

ابتهال بنت سعود بن سعد الشهراني. 33

ابتهال بنت محمد النفيعي. 34

أبرار بنت عبدالرحمن بن راشد بن راشد. 35

أبرار بنت عوض براك المشرافي المطيري. 36

أثير بنت حمد بن محمد الهزاع. 37

أثير بنت خالد بن سعد الداود. 38

أثيربنت فرج بن حسن القحطاني. 39
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أثير بنت فرحان بن عايض العوني المطيري. 40

أثير بنت مبارك بن رشيد الدوسري. 41

أثير بنت محمد بن عوينان العنزي. 42

أثير بنت مساعد عبيد الشيباني العتيبي. 43

أثير بنت سالم الدوسري. 44

أثير بنت سليمان عبدهللا السديس. 45

أثير بنت عبدالرحمن العسيري. 46

أثير بنت عبدالعزيز الجليفي. 47

أثير بنت عبدهللا فهيد الشمري. 48

أثير بنت فالح سليمان. 49

أثير بنت يحي اليحي. 50

أحالم بنت علي بن ايتيم الفدعاني. 51

أحالم بنت سيف سعيد ال عثمان القحطاني. 52

أحالم بنت محمد عواجي. 53

أروى بنت راشد بن عبدهللا المواش. 54

أريج بنت خالد بن عمر الرديعان. 55

أسرار بنت ممدوح سليماني. 56

أسماء بنت أحمد ال العمري الشهراني. 57

أسماء بنت سعيد بن حسن الشهراني. 58

أسماء بنت عبدالرحمن البكري الشهري. 59

أسماء بنت عبدالمحسن عبدالعزيز الفوزان. 60

أسماء بنت فالح محمد عايض القحطاني. 61

أسماء بنت فراج عبدهللا الصندلي السبيعي. 62

اسيه بنت فهيد وهيطان الشدادي الحارثي. 63

اسيه بنت يحيى الراجحي. 64

أشواق بنت فهد عبد الهادي المالكي. 65

أضواء بنت عوض بن ناجي العقيلي المطيري. 66

أضواء بنت مطلق بن منير العتيبي. 67

أضواء بنت نائف األحمري. 68

أفراح بنت صقر بن بخيت الضباطي المطيري. 69

أفراح بنت عبدالكريم بن عبدهللا المقبل. 70

أفراح بنت محمد بن سعيد الشهري. 71

أفراح بنت سعيد ضفيدع الجعفري العنزي. 72

أفنان بنت سالم بن خليوي الحلفي المطيري. 73

أفنان بنت عبدالمحسن بن سليمان الوابل. 74

أفنان بنت معيض صويان القحطاني. 75

آالء بنت إبراهيم بن عبدهللا العيدي. 76

آالء بنت أحمد بن علي الحشيشي الشهري. 77

البندري بنت عيد بن نوار الديري العتيبي. 78

البندري بنت عبدالعزيز المشاري. 79

الجوهرة بنت متعب بن فهيد التمياط. 80

الجوهرة بنت خالد عبدالهادي الشاطري المطيري. 81
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الجوهرة بنت سعود المنديل. 82

الجوهرة بنت عبدالرحمن بن عيسى. 83

الخنساء بنت يحي بن محمد شعبي. 84

الريم بنت ماجد بن نزال الحسيني الشمري. 85

العنود بنت حسين بن عبدهللا العبيدي. 86

العنود بنت سعد بن صالح الغامدى. 87

العنود بنت عبدالرحمن بن علي البصيلي. 88

العنود بنت محمد بن ذيب القحطاني. 89

العنود بنت ناصر بن ذياب المطيري. 90

العنود بنت يوسف بن حجاب الحربي. 91

العنود بنت خالد الركبان. 92

العنود بنت سعد مناحي البعيجي السبيعي. 93

العنود بنت عبدالرحمن زيدان المطيري. 94

العنود بنت عبدهللا العريني. 95

العنود بنت محارب السويد. 96

اللولو بنت محمد عبدالكريم الجربوع. 97

الهام بنت علي بن محمد قنوي. 98

الهنوف بنت عبدهللا بن ناصر الكثيري. 99

الهنوف بنت فهد بن صالح القرناس. 100

الهنوف بنت فهد بن عبدهللا القميزي. 101

الهنوف بنت فيصل بن عبدهللا الحوشان. 102

الهنوف بنت محمد سليمان العنزي. 103

امال بنت صالح بن سبيل العمري الحربي. 104

أماني بنت سعد بن عبدهللا الشهراني. 105

أماني بنت سعد بن ناصر القريشي السبيعي. 106

أماني بنت محمد بن حسن الزهراني. 107

أمجاد بنت سعيد بن علي بن محمد عوضه. 108

أمجاد بنت عبدهللا بن فهد بن عبدهللا الجنيح. 109

أمجاد بنت محمد بن عبدالرحمن المرحوم. 110

أمجاد بنت محمد عوض العقيلي المطيري. 111

أمجاد بنت مفلح سعيد القريشى القحطاني. 112

أمجاد بنت ملوح بن عفيس. 113

أمل بنت سعد بن محمد الخثران. 114

أمل بنت علي بن ظافر آل عمره الشهري. 115

أمل بنت مقبول بن فرحان بن فرج الشيباني. 116

أمل بنت موفق بن أحمد بن سعيد. 117

أمل بنت سعيدان سعيد السميري العتيبي. 118

امنه بنت ملفي بن محمد العنزي. 119

امواج بنت دخيل هللا بن جبار المطيري. 120

امواج بنت عبدهللا نايل الجهني. 121

أميرة بنت ناصر القحطاني. 122

أنفال بنت سيف بن شائع القحطاني. 123

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

313

أنفال بنت نزال بن الطلوحي العنزي. 124

انهار بنت عبدالرحمن بن زعير آل زعير. 125

أنوار بنت سالم حسن ال غنيه الشهري. 126

إيمان بنت معال بن عيد المطيري. 127

إيمان بنت معيض بن عبدالرحمن الزهراني. 128

إيمان بنت يحيى بن محمد بن داحه. 129

بدريه بنت سعيدان عويران الرشيدي. 130

بدور بنت راشد بن إبراهيم العوهلي. 131

بدور بنت سعد حمد ابوحيمد. 132

بدور بنت ظافر بن حسن آل حيا هللا القرني. 133

بدور بنت علي بن أحمد الغامدي. 134

بدور بنت علي بن حنس المضحي المطيري. 135

بدور بنت خالد األحمدي. 136

بسمة بنت خالد صالح عبد العزيز الشدوخي. 137

بسمة بنت بطي بن مبارك البطي. 138

بشائر بنت عوض بن مبرك البدراني الحربي. 139

بشاير بنت بداح الدوسري. 140

بشاير بنت عبدالعزيز بن محمد العتيق. 141

بشاير بنت عوض بن سهل الحافي العتيبي. 142

بشاير بنت فهد بن شباب الراجحي البقمي. 143

بشاير بنت عبدهللا زايد البكري الشهري. 144

بشرى بنت سعد عائض ال قنفذ القحطاني. 145

بيان بنت محمد بن فهد الدوسري. 146

بيان بنت محمد بن مناحي الدغفلي البقمي. 147

ترف بنت محمد بن  غنام الغنام. 148

تركيه بنت سرور سعد الضفيدعي المطيري. 149

تغريد بنت معيبد دبيس المهيمزي الرشيدي. 150

تغريد بنت معيوف مخيمر الحبالني العنزي. 151

تهاني بنت عبدهللا مفلح الثوري السبيعي. 152

تهاني بنت عيد بن محماس العتيبي. 153

تهاني بنت غازي بن مفرس العصيمي. 154

تهاني بنت مساعد بن محمد الهزاع. 155

تهاني بنت سعد المطيري. 156

جفول بنت خالد الشمري. 157

جميلة بنت سلمان يحيى لغبي. 158

جواهر بنت سعد بن رجاء المطيري. 159

جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدهللا بن غشم. 160

جواهر بنت محمد بن صالح النويصر. 161

جواهر بنت ناصر بن مسفر قحطاني. 162

جواهر بنت حميد عايض العصيمي العتيبي. 163

جواهر بنت مبارك فهد المبارك. 164

جواهر بنت محمد مزهر الدوسري. 165
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جود بنت عبدالرحمن بن محمد العيد. 166

جودي بنت عبد هللا بن غازي العلوي. 167

جوزاء بنت معضد فيحان العتيبي. 168

جوهرة بنت عبد هللا رجاء المطيري. 169

جيهان بنت عواد عبدهللا الدوسري. 170

حسناء بنت هادي بن جبران ال رشيد. 171

حصة بنت إبراهيم بن محمد الغانم. 172

حصة بنت سعود بن صالح الظرف. 173

حصة بنت عبدهللا بن عيد المخلفي الحربي. 174

حصة بنت ناصر بن حمد الفهيد. 175

حصة بنت عبدالعزيز عبدهللا الخليفه العقيل. 176

حميده بنت مبارك بن أحمد المصعبي. 177

حنان بنت حمد بن بعيجان العتيبي. 178

حنان بنت محمد بن شرف الجنيبي االكلبي. 179

حنان بنت جرمي دواس محمد. 180

حنان بنت خليل بن سعد الخنفري القحطاني. 181

حنان بنت سعدون سعد العضيلي المطيري. 182

حنان بنت منير العجمي. 183

خضراء بنت محمد بن عيد الحنيني الخيبري. 184

خلدى بنت محسن الفريعني السببيعي. 185

خلود بنت أحمد بن عبدهللا بن مزيعل. 186

خلود بنت أحمد بن محمد الجعيثن. 187

خلود بنت عبد العزيز بن حمد الغراب. 188

خلود بنت عبدهللا بن سعيد األسمري. 189

خلود بنت عبدهللا بن ناصر بن ناير. 190

خلود بنت محمد بن صالح الطويرقي. 191

خلود بنت صالح السبيعي. 192

خلود بنت عايض جلعد آل حويل القحطاني. 193

خلود بنت عبدالرحمن آل باحص القحطاني. 194

خلود بنت مدله خلف الوهبي الحربي. 195

خيريه بنت عمر محمد الصباغ. 196

دارين بنت فهد عبدالعزيز السعدون. 197

داليه بنت جمال بن محمود الحمد. 198

دانة بنت سليمان بن فهد العيد. 199

دانة بنت سعود عبدالعزيز المخيلد. 200

دالل بنت حسن بن فيصل الحقباني. 201

دالل بنت عبدهللا بن صالح العموش. 202

دالل بنت محمد محماس المقاطي العتيبي. 203

دالل بنت عبدهللا علي العييري. 204

ديمة بنت فالح بن خليف الطويلعى العنزي. 205

دينا بنت عبدهللا بن صالح العمري. 206

ذكرى بنت طامي بن بخيت سالم. 207
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ذكرى بنت علي بن سراح الشهري. 208

رؤى بنت عمر بن سعيد بانبيله. 209

ربا بنت عيد بن عبدالرحمن الزهراني. 210

ربى بنت خالد بن حماد اللزام. 211

ربى بنت عبدهللا سلمان الكبرى الدوسري. 212

ربى بنت عبدهللا محمد سعيد السعيد. 213

رحاب بنت مقبل العصيمي. 214

رحاب بنت ناصر الدوسري. 215

رحمة بنت ممدوح بن أحمد طاشكندي. 216

رزان بنت حمدان سعيد الحمدان الغامدي. 217

رزان بنت رائد بن عامر الصويغ. 218

رزان بنت سعود بن علي بن مسعود. 219

رزان بنت صالح بن عامر آل عامر الشهري. 220

رزان بنت عبدهللا حنس البيضاني الحربي. 221

رزان بنت سلمان سالم القحطاني. 222

رزقه بنت مبارك الدوسري. 223

رشا بنت عوض فرحان الرويلي. 224

رغد بنت دهام بن حبيب أباقرين الشمري. 225

رغد بنت سعد أحمد الجهظمي الشهري. 226

رغد بنت عبدالرحمن  بن صالح الوهيبي. 227

رغد بنت عبدالكريم بن عبدالحافظ بن دايل. 228

رغد بنت حمد المرزوق. 229

رغد بنت عبدالرحمن محمد العمر. 230

رفيعه بنت عيسى آل مسرو عسيري. 231

رنا بنت سعد بن محمد بن رشيدان. 232

رنا بنت مسلط بن سعيد الشيباني. 233

رنا بنت منصور بن محمد الدرع. 234

رند بنت عبدهللا بن عطيه  الغامدي. 235

رنيم بنت أحمد بن عبدالرحمن الملوحي. 236

رنيم بنت خالد بن سعود الرديعان. 237

رنيم بنت سلطان الشدادي الحارثي. 238

رهام بنت خلف رمضان الخمشي العنزي. 239

رهف بنت شعيب محمد الرويس العتيبي. 240

رهف بنت علي بن عبيد العمري الحربي. 241

رهف بنت غصاب بن حسن الجمالن. 242

رهف بنت كريم سليم الطويلعي العنزي. 243

رهف بنت محمد مشبب الجابري القحطاني. 244

رهف بنت هباس بن بجاد الغرمول البقمي. 245

رهف بنت صالح السويد. 246

روابي بنت إبراهيم العنزي. 247

روابي بنت بدر بن شليه المشرافي المطيري. 248

روابي بنت عبدالعزيز بن حمد السعيد. 249
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روابي بنت فائز بن غرم الكلثمي الشهري. 250

روابي بنت متعب بن محمد المحياني. 251

روابي بنت محمد بن عبدهللا العمري. 252

روابي بنت مصلح بن زايد الجعيد. 253

روابي بنت صالح اليامي. 254

روابي بنت صالح عبدهللا الحربي. 255

روان بنت إبراهيم بن عبدالرحمن العسيالن. 256

روان بنت أحمد بن صالح السميري البلوي. 257

روان بنت الحميدي بن عبدهللا وهبي بن عريج. 258

روان بنت خالد بن محمد الرقان الدوسري. 259

روان بنت خلف بن مبرك  الحربي. 260

روان بنت عبدالحليم بن عبدهللا بن نزهان. 261

روان بنت عبد العزيز بن سعد القعيضب. 262

روان بنت عبدهللا بن حسين الدماعين. 263

روان بنت عبد الهادي بن ناجي العبدالعزيز. 264

روان بنت عزيز بن مرعي العمري. 265

روان بنت علي بن صالح الجريس. 266

روان بنت غازي بن فايز الغيداني الحربي. 267

روان بنت فايز بن عبدهللا الرياعي الشهري. 268

روان بنت محمد بن صالح العقيلي. 269

روان بنت محمد بن عبدهللا الكناني الشهري. 270

روان بنت منير بن مناور العتيبي. 271

روان بنت موسى بن محمد األحمري. 272

روان بنت هليل بن سمير السبيعي العنزي. 273

روان بنت حمد القلعي. 274

روان بنت سامي محمد الحناكي. 275

روان بنت عبدالعزيز المطيرى. 276

روان بنت عبدهللا ثواب الشالحي المطيري. 277

روان بنت عالء محمد الحزيمي. 278

روان بنت علي محسن خرمي. 279

روان بنت مقبل الصيعري. 280

ريفا بنت فايع فهد ال سيف الخامسي القحطاني. 281

ريما بنت إبراهيم بن عبده آل جليل. 282

ريما بنت عبدالرحمن اليمني. 283

ريما بنت عبدالعزيز المبايع. 284

ريما بنت فالح سعيد القحطاني. 285

ريم بنت أحمد بن سعيد ال دليم القحطاني. 286

ريم بنت زيد بن زياد المفضلي الشمري. 287

ريم بنت عبدالرحمن بن عبدالواحد الخميس. 288

ريم بنت عبدالرحمن بن محمد الفاضل. 289

ريم بنت عبدالعزيز بن إبراهيم آل محسن. 290

ريم بنت فهد بن إبراهيم المحيش. 291
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ريم بنت فواز بن عبدالرحمن الورق. 292

ريم بنت مبارك بن جميعان الحايطى. 293

ريم بنت مبرك بن مرزوق الرويس. 294

ريم بنت مساعد بن سعد المطيري. 295

ريم بنت عبدهللا ناصر المسعري الدوسري. 296

ريم بنت عبدالهادي زعال السبيعي العنزي. 297

ريم بنت عمير سعيد الشهراني. 298

ريم بنت محمد السدره. 299

ريم بنت محمود حامد المجنوني. 300

ريناد بنت حمدان بن عبدهللا النزهان. 301

ريهام بنت محمد بن البلخي السيد. 302

ريهام بنت عبدهللا الضبعاني الثمالي. 303

ريهام بنت فرحان علي عسيري. 304

ريوف بنت أحمد بن براهيم السويد. 305

ريوف بنت عبدالعزيز بن سعد الدخيني. 306

زهره بنت حسين بن محمد حكمي. 307

زهور بنت ضحيان سوقان الدغفلي البقمي. 308

سارة بنت اديب عبدالعزيز الجهيمي. 309

سارة بنت إبراهيم بن علي الشعيبي. 310

سارة بنت إبراهيم عبدالرحمن المسعود. 311

سارة بنت حمد بن سليمان الزيادي. 312

سارة بنت حمود بن محمد الدوسري. 313

سارة بنت خالد بن محمد الهويش. 314

سارة بنت سالم بن معيبد السحيمي. 315

سارة بنت سعد بن محمد الزائعي الغامدي. 316

سارة بنت عبدالعزيز بن علي الهديب. 317

سارة بنت عبدهللا بن محمد الصيعري. 318

سارة بنت عسكر صنيتان الدلبحي العتيبي. 319

سارة بنت علي بن حسن المرزوق. 320

سارة بنت فائز بن سالم آل حسن القرني. 321

سارة بنت كاسب بن سماح العنزي. 322

سارة بنت محمد بن علي الشهري. 323

سارة بنت مساعد بن عبدهللا الحوشان. 324

سارة بنت مشعل بن سعد القحطاني. 325

سارة بنت مفلح بن العصيمي العتيبي. 326

سارة بنت شهيل السبر. 327

سارة بنت صالح آل موسى الشهري. 328

سارة بنت فهد الدوسري. 329

سارة بنت فهد محمد التميمي. 330

سارة بنت مسفر بداح العاطفي القحطاني. 331

سارة بنت وليد الحسن. 332

سجى بنت عبدالعزيز محمد عبدالسالم3 333
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سحر بنت بداح بن مذكر الشهراني. 334

سعدى بنت مطني فهيد االسلمي الشمري. 335

سلطانه بنت محمد العنزي. 336

سلوى بنت فرج بن راشد الداموك الرشيدي. 337

سمية بنت علي يحي إبراهيم الشبلي عسيري. 338

سهام بنت دخيل هللا مسيفر الفاضل المالكي. 339

سوسن بنت محمد بن مبروك األسمري. 340

شادن بنت أحمد بن عبداللطيف البدر. 341

شادن بنت فهد بن جارهللا العيد. 342

شذى بنت منصور بن حسين الحسين. 343

شذى بنت عبدالعزيز الهويريني. 344

شروق بنت أحمد الدويش. 345

شروق بنت عبدالعزيزبن محمد الخالوي. 346

شروق بنت علي بن خليفه الحسيني العنزي. 347

شروق بنت خالد عبدالرحمن السالمه. 348

شروق بنت مبارك عبدهللا الهمامي. 349

شماء بنت عبدهللا فارس السلمان الدوسري. 350

شمايل بنت حمود جبر الرويلي. 351

شمس بنت طريخم محمد الشلوي. 352

شهد بنت إبراهيم بن سليمان بن طلحه. 353

شهد بنت صالح بن عبيد المالكي. 354

شهد بنت ضيف هللا بن حسين البقمي. 355

شهد بنت عبدهللا بن محمد السعيس. 356

شهد بنت فهد بن مطلق العصفور. 357

شهد بنت محمد بن عبدهللا الحميزي. 358

شهد بنت منصور بن فهد بن حلوان. 359

شهد بنت هشام بن أحمد بن شلهوب. 360

شهد بنت عبدالرحمن الخليف. 361

شهد بنت عوض الخالدي. 362

شهد بنت مبارك ظافر آل مسلط الدوسري. 363

شهد بنت يحيى عبدهللا ناصر آل حاصي. 364

شوق بنت عبدالعزيز محمد بن سلمان. 365

شوق بنت عبدالعزيز بن عجيان. 366

شوق بنت معيض ال جميح القحطاني. 367

شوق بنت نواف عوض الدهمشي العنزي. 368

شيخة بنت عبدهللا بن محمد الصرامي. 369

شيخة بنت علي بن سعد القحيز. 370

شيخة بنت مثعي بن سنى الشيباني العتيبي. 371

شيخة بنت نضاد ملفي العتيبي. 372

شيهانه بنت حمد ملفي السميري العتيبي. 373

صالحة بنت الحسين حسن البارقي. 374

صفاء بنت يحي بن يحي حداد. 375
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صيته بنت حمود علي البدراني. 376

ضحى بنت رجائي طرابزوني. 377

طرفه بنت عيسى العباد. 378

عائشة بنت حاصل بن علي آل بكري عسيري. 379

عائشة بنت محمد بن ربيع عاتي. 380

عائشة بنت عبدهللا الكثيري. 381

عائشة بنت فالح علي ال سوده القحطاني. 382

عاشه بنت علي بن إبراهيم العطا هللا. 383

عالية بنت سهيل بن مطلق العتيبي. 384

عبير بنت أحمد بن راجحي عداوي. 385

عبير بنت حسين حمدان الطويلعي العنزي. 386

عبير بنت رفيع بن بركه المطيري. 387

عبير بنت سعود بن محمد العمار. 388

عبير بنت عبداللطيف بن محمد العمري. 389

عبير بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العثيم. 390

عبير بنت غزاي بن سعود النخيش. 391

عبير بنت فالح بن عسم السليمي الحربي. 392

عبير بنت ماجد بن ناصر المعيصب. 393

عبير بنت مشعل بن زيد الحربي. 394

عبير بنت مفلح بن عايض القحطاني. 395

عبير بنت منصوربن صالح الحويطان. 396

عبير بنت يحيى بن عيسى زعله. 397

عبير بنت راشد نوار الغامدي. 398

عفاف بنت محمد بن عبدالعزيز المعجل. 399

عفاف بنت مفلح بن كريم الشمري. 400

عفاف بنت ثفيل العنزي. 401

علياء بنت يحيي بن عوض الجوفي. 402

عهد بنت الحميدي محمود الزبني الرشيدي. 403

عهد بنت زيدان المطيري. 404

عهود بنت حسن بن عبده بن حسن محزري. 405

عهود بنت صالح بن عشوي ولدعلي العنزي. 406

عهود بنت على بن ضحيان المقاطي العتيبي. 407

عهود بنت علي بن عبدهللا الجهمي السبيعي. 408

عهود بنت عويد بن تركي آل دشنه القحطاني. 409

عهود بنت قصيم بن ملوح الخليل الشمري. 410

عهود بنت ناصر بن عبدهللا السهلي. 411

عهود بنت فهد عبد الرحمن الرعوجي. 412

عواطف بنت منير منور العتيبي. 413

عيده بنت وهب بن ذياب الملحم العنزي. 414

غادة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا البريدي. 415

غادة بنت عبدالكريم بن عبدهللا الغصن. 416

غادة بنت حمود ثالب الحربي. 417
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غادة بنت سعود بن إبراهيم العصيمي. 418

غادة بنت عوض علي آل سرحان الشمراني. 419

غالية بنت محمد بن معجب ال هالل. 420

غالية بنت محمد بن ناصر الدوسري. 421

غدير بنت إبراهيم بن زكريا محمد. 422

غدير بنت عبدالعزيز بن صالح السعوي. 423

غدير بنت نفل محمد الصخابرة الدوسري. 424

غدير بنت محمد الخزيم. 425

غدير بنت ناصر ابوذياب. 426

غصون بنت هادي بن محمد ال رشيد. 427

غفران بنت محمد بن علي ال عوضه. 428

غيداء بنت محمد بن عبدهللا الضفيان. 429

غيداء بنت سلطان سعد الغامدي. 430

فاتن بنت بندر بن شمشول العمري الحربي. 431

فاتن بنت يوسف عبدهللا المهلكي المطيري. 432

فاطمة بنت حسن بن علي هزازي. 433

فاطمة بنت محمد بن سعود التميمي. 434

فاطمة بنت شينان فالح القحطاني. 435

فاطمة بنت عبدالرحمن الشالحي المطيري. 436

فاطمة بنت أحمد حسن الشهري. 437

فاطمة بنت سعد دايل ال دايل العمري. 438

فاطمة بنت سعيد محمد بالحاف المهرى. 439

فاطمة بنت صالح بن أحمد الزهراني. 440

فاطمة بنت عثمان بن عبدهللا الحقيل. 441

فاطمة بنت علي بن محه شامي. 442

فاطمة بنت عمر بن سالم الصيعري. 443

فاطمة بنت محمد بن سعيد الجروي. 444

فاطمة بنت ناصر بن عيد المحبوب. 445

فاطمة بنت حسن سعيد عسيري. 446

فاطمة بنت حسن يحيى سالمي. 447

فاطمة بنت عادل عبداالله التريكي. 448

فاطمة بنت عبدهللا القحطاني. 449

فاطمة بنت علي محمد عبدهللا. 450

فاطمة بنت محمد حدادي. 451

فدوى بنت ناصر عبد العزيز العمار. 452

فوزية بنت أحمد الزهراني. 453

في بنت عبدالرحمن بن محمد الدويش. 454

في بنت فهد بن محمد  القحطاني. 455

في بنت محمد بن ناصر العيد. 456

في بنت عبدهللا أحمد الشمراني. 457

لبنى بنت حجاج بن علي الحجاج. 458

لبنى بنت محمد بن علي أل إبراهيم. 459
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لجين بنت أحمد اليوسف. 460

لجين بنت خالد بن محمد المقبل. 461

لطيفة بنت بدر بن ناصر المانع. 462

لطيفة بنت حسن بن غانم الغانم. 463

لطيفة بنت سلمان بن سلطان بن سليم. 464

لطيفة بنت عبدهللا بن عبدالرحمن المرشد. 465

لطيفة بنت عبدهللا بن ناصر الناصر. 466

لطيفة بنت محمد بن امبارك العديني. 467

لطيفة بنت ناصر بن عبدالعزيز الدريهم. 468

لطيفة بنت شامان العتيبي. 469

لما بنت حسين بن أحمد أبوعريضه الزهراني. 470

لما بنت محمد بن عبدالعزيز الفايز. 471

لمى بنت خالد بن عبدهللا الوثيالن. 472

لمى بنت عبدهللا بن سعيد سويدان. 473

لمى بنت عبدالحكيم الزأمل. 474

لمياء بنت فالح بن سعد الشدادي الحارثي. 475

لمياء بنت فهد بن عياد المطيري. 476

لمياء بنت ماجد بن نزال السبيعي العنزي. 477

لمياء بنت مبارك بن مجري القحطاني. 478

لمياء بنت عادل مساعد الرحيلي. 479

لمياء بنت فهيد العتيبي. 480

لميس بنت سعد بن مقبول الغامدي. 481

ليان بنت محمد ال سعدون الدوسري. 482

ليلى بنت أحمد سكيت الزغيبي. 483

ليلى بنت علي عتين. 484

لينا بنت عبدالرحمن بن منصور السعد. 485

ماريه بنت صالح العندس. 486

مجد بنت سليمان بن عبدالرحمن البراهيم. 487

مرام بنت عايد بن منيخر العنزي. 488

مرام بنت مطلق بن عايد العنزي. 489

مرام بنت موسى بن أحمد شغله معشي. 490

مرام بنت نايف بن زأمل السبهان. 491

مرام بنت شايش الرشيدي. 492

مرام بنت عوض عواض الشيباني. 493

مرام بنت مبارك العجمي. 494

مرام بنت محمد الباحوث. 495

مريم بنت إبراهيم بن محمد السبعان. 496

مريم بنت خالد بن عبدهللا السبع. 497

مريم بنت علي بن محمد بن صليح. 498

مريم بنت محمد أحمد الشهري. 499

مريم بنت مساعد سلمان الحربي. 500

مزنه بنت ذيب بن محمد الشيباني العتيبي. 501
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مشاعل بنت حمد بن محمد ال سعد. 502

مشاعل بنت شبنان بن سعيد الشهراني. 503

مشاعل بنت فايح بن مقحم بن عصاي. 504

مشاعل بنت محسن بن حسن الدعجاني. 505

مشاعل بنت شارع الشهراني. 506

مشاعل بنت شوعي محمد عرام. 507

مشاعل بنت علي محمد آل صويان القحطاني. 508

معالي بنت مرزوق مسلم العتيبي. 509

معديه بنت أحمد فايز المحفوظي األسمري. 510

مالك بنت إبراهيم محمد بن يحيان. 511

مالك بنت بندر بن غازي الناحل. 512

مالك بنت حسن بن أحمد الشبان المالكي. 513

مالك بنت سحمان بن راجح الجنيبي األكلبي. 514

مالك بنت سعيد بن علي الكحيلي الشهري. 515

مالك بنت صالح بن فهد بن حميد. 516

مالك بنت محمد حمزة عسيري. 517

مالك بنت معيبد حميدان السحيمي الحربي. 518

ملك بنت عبدهللا بن علي ال طارش الفيفي. 519

منار بنت عبدهللا بن محمد العثمان. 520

منار بنت محمد سعين العنزي. 521

منار بنت محمد ناصر المسلم. 522

منار بنت موسى الخزمري الزهراني. 523

منال بنت باني بن محمد المطيري. 524

منال بنت حسن بن محمد هزازي. 525

منال بنت خليف بن نيتون الفريجي الرويلي. 526

منال بنت عبدهللا بن أحمد القرني. 527

منال بنت عبدهللا بن سعد الخشالن. 528

منال بنت علي بن ناصر الشبانات. 529

منال بنت عوض بن منير المطيري. 530

منال بنت مارق بن منيف الغبيوي العتيبي. 531

منال بنت محمد بن يزيد الحكمي الفيفي. 532

منال بنت سعود طالع الشالحي المطيري. 533

منال بنت عبدالملك الحمدان. 534

منال بنت عوض العنزي. 535

منال بنت محمد عبد العزيز العقيل. 536

منوة بنت سعود بن عبدهللا الوبران. 537

منى بنت أحمد بن عوض الزهراني. 538

منى بنت أحمد بن محمد الفوزان. 539

منى بنت دخيل بن علي القحطاني. 540

منى بنت عبدهللا بن فهد الحمدين. 541

منى بنت مسحل بن علي الميزاني المطيري. 542

منى بنت عبدهللا العزمان. 543
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منيرة بنت شبيب بن مفرح  الغضروف. 544

منيرة بنت سعود بن عبيد السبيعي. 545

منيرة بنت عايض بن عفار السعدي. 546

منيرة بنت فراج بن الجهمي السبيعي. 547

منيرة بنت فهد بن عبدالعزيز ال ثنيان. 548

منيرة بنت محمد بن ثابت ال غانم القحطاني. 549

منيرة بنت مناحى بن عيد البرقاوي العتيبي. 550

مها بنت إبراهيم بن عبدهللا الخزيم. 551

مها بنت تركى بن محمد آل جرو القحطانى. 552

مها بنت عبدهللا بن ناصر العتيبي. 553

مها بنت علي بن إبراهيم المبارك. 554

مها بنت علي بن جبرير دومري. 555

مها بنت علي بن محسن خرمي. 556

مها بنت فهد بن سعود اليمني. 557

مها بنت فيصل بن سعيد آل سعد. 558

مها بنت وليد بن محمد بن عيد. 559

مها بنت سليمان غازي السعد السبهان. 560

مها بنت عبدهللا عبدالكريم الحسين. 561

مها بنت عجاج العنزي. 562

مواهب بنت عيد بن سيف القحطاني. 563

موضي بنت عبداألله بن محمد اباالخيل. 564

موضي بنت عبدالعزيز بن محمد بن زايد. 565

موضي عبدالعزيز التويجري. 566

ميار بنت خالد بن على آل حميدان. 567

مي بنت حمد بن عبدالرحمن الدعيج. 568

ميعاد بنت الحميدي عبدهللا وهبي بن عريج. 569

ميعاد بنت سعد بن ماجد الحافي. 570

ميعاد بنت علي بن مزهر أل مزهر القرني. 571

ميعاد بنت محمد عويض المضياني العنزي. 572

ميعاد بنت مفرح غرمان ال محمود العمري. 573

نادية بنت خنيفر عتيق العجوني الرشيدي. 574

نادية بنت نواف المطيري. 575

نجد بنت أديب بن عبد العزيز بن عقيل. 576

نجالء بنت حمدان بن مهدي العتيبي. 577

نجالء بنت فهاد محمد بن عجيبه القحطاني. 578

نجالء بنت فهد الشيباني. 579

نجالء بنت محماس مذكر الرحماني البقمي. 580

نجود بنت أحمد عبده بن ناصرالمسيري. 581

نجود بنت إبراهيم نغموش المخلفي الحربي. 582

نجود بنت إبراهيم بن عيسى الدحيم. 583

نجود بنت فهد بن سعيد بن سعيد. 584

نجود بنت محمد بن ال عباس القحطاني. 585
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نجود بنت شبيب النفيعي. 586

نجود بنت محمد الدوسري. 587

نجوى بنت غزاى بن مطلق الحافي العتيبي. 588

ندى بنت رجاء بن مطلق النفيعي العتيبي. 589

ندى بنت سلطان بن جزاء السميري العتيبي. 590

ندى بنت عايض بن معيض الحارثي. 591

ندى بنت عبدالعزيز بن محمد المعمري. 592

ندى بنت عبدهللا بن محمد الشهري. 593

ندى بنت مسفر بن مصلح العرجاني. 594

ندى بنت صالح االحيدب. 595

ندين بنت نبيل بن حمد العبيدي. 596

نرمين بنت فهد بن عيضه المخشي المالكي. 597

نهله بنت سلطان  بن عبدالرحمن البابطين. 598

نهله بنت فهد بن ناصر ابوحيمد. 599

نهى بنت تركي بن مرزوق العبيكه. 600

نوال بنت عبدهللا بن علي سحاري. 601

نوال بنت فهد بن بندر المحنا المطيري. 602

نوال بنت سعد الفهمي الزهراني. 603

نوت بنت حمود عتيق المشرافي المطيري. 604

نور بنت محمد بن عقال السبيعي العنزي. 605

نورة بنت صالح بن سليمان  الهزاع. 606

نورة بنت ثواب ناصر السبيعي. 607

نورة بنت محمد عبدهللا بن عمار. 608

نورة بنت إبراهيم بن عبدهللا بن طالب. 609

نورة بنت إبراهيم بن محمد العشبان. 610

نورة بنت خالد بن محمد الشريمي. 611

نورة بنت خليل محمد البديري المطيري. 612

نورة بنت دباس محمد الشيباني العتيبي. 613

نورة بنت سحلي علي البقمي. 614

نورة بنت سعد بن محمد المهناء. 615

نورة بنت سعد بن مسفر النشاوا البيشي. 616

نورة بنت صالح بن عبدهللا اللحيدان. 617

نورة بنت صياف فاتن الغضوري العنزي. 618

نورة بنت ضيف  هللا بن غازي الشيباني. 619

نورة بنت عائض بن ناصر ال علي القحطاني. 620

نورة بنت عابد بن حميد الرباحي المالكي. 621

نورة بنت عبدالرحمن بن سلمان البشر. 622

نورة بنت عبدالرحمن بن صالح العمار. 623

نورة بنت عبدالرحمن محمد العبدالرزاق. 624

نورة بنت عبدالعزيز بن سليمان الحويل. 625

نورة بنت فدغوش بن فهد شويه. 626

نورة بنت فهد بن سلمان الرحماني البقمي. 627
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نورة بنت مانع بن شريده الفرحان الجرباء. 628

نورة بنت محمد بن عبدالرحمن العطيش. 629

نورة بنت محمد بن عبدهللا األحمد. 630

نورة بنت محمد بن عطاهللا الجديعي. 631

نورة بنت محمد بن علي الخويطر. 632

نورة بنت مسفر بن معيض ال مطلق. 633

نورة بنت ناصر بن مبارك  الشهراني. 634

نورة بنت هادي بن راجي الشيباني العتيبي. 635

نورة بنت وليد بن عبدهللا الصويغ. 636

نورة بنت راشد الفويرس. 637

نورة بنت عبدالحكيم عبدهللا الشدوخي. 638

نورة بنت عبدالعزيز سعد الدويس. 639

نورة بنت فرج الشهراني. 640

نورة بنت فيحان فهد السهلي. 641

نورة بنت محماس الحارثي. 642

نورة بنت محمد عبدهللا آل عبدهللا التميمي. 643

نورة بنت منصور العتيبى. 644

نوف بنت أحمد بن عبدهللا العبدالعزيز. 645

نوف بنت أحمد بن معيد السفياني. 646

نوف بنت جارهللا بن ذيب الغريميل. 647

نوف بنت جبريل بن علي هباشي. 648

نوف بنت حمد بن محيل الهجله المطيري. 649

نوف بنت رفعان بن معجب ال شامرالعجمي. 650

نوف بنت زعام بن فرحان الشيباني العتيبي. 651

نوف بنت سعيد بن سرور اإلسمري. 652

نوف بنت عبدالحميد بن محمد الغيالن. 653

نوف بنت علي بن عبدهللا  السبيعي. 654

نوف بنت فؤاد بن وجيه خجا. 655

نوف بنت ناصر بن ضيف هللا العتيبي. 656

نوف بنت تركي هويدي الشيباني. 657

نوف سعيد فالح الشطيطي المطيري. 658

نوف بنت عبدهللا حامد البقمي. 659

نوف بنت عمر علي ال خميس الدرهمي. 660

نوف بنت محمد السدره. 661

نوف بنت نايف السهلي. 662

هاجر بنت علي سعيد  آل محمود العمري. 663

هاجر بنت علي مرعي آل صقر عسيري. 664

هتاف بنت عادل بن صالح العليط. 665

هدير بنت حمد بن مهدي ال سالم. 666

هديل بنت جاسربن حمود الجاسر. 667

هديل بنت سراج بن إبراهيم هالل. 668

هديل بنت سالم عبدهللا العدواني العنزي. 669
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هال بنت إبراهيم العبودى. 670

هال بنت نافع بن خالد الغبيوى العتيبي. 671

هناء بنت عائض بن الجبلي البقمي. 672

هنادي بنت أحمد محمد الشعيفاني الحربي. 673

هنادي بنت ملفوف بن منصر آل صليع. 674

هند بنت إبراهيم بن سليمان الهويريني. 675

هند بنت علي بن عبدهللا ال زهير القرني. 676

هند بنت كريم بن مطر الشمري. 677

هند بنت موسى بن عبدهللا الحربي. 678

هند بنت سيف عبدالهادي الهاجري. 679

هند بنت محمد أحمد الشهري. 680

هنوف بنت عبدالعزيز عبدالرحمن بن شعيل. 681

هياء بنت سعيد بن عبدهللا الدجين. 682

هياء بنت عشق بن مسفر العرجاني. 683

هياء بنت عبدهللا الشلوي. 684

هياء بنت محمد عيران آل عمار الدوسري. 685

هيا بنت حامد بن إبراهيم ال محمود. 686

هيفاء بنت عبدالعزيز بن صالح الجويان. 687

هيفاء بنت عبدهللا بن سعود العماني. 688

هيفاء بنت معيض بن محمد الرزقي القرني. 689

هيفاء بنت مناور بن عبدهللا بن عريج. 690

هيفاء بنت عبدالرحمن عبدالعزيز الشقري. 691

هيفاء بنت عبدالعزيز المياح. 692

هيفاء بنت محمد عبدالعزيزعلي العسيري. 693

هيلة بنت عبدالعزيز سليمان الغنيمي. 694

وجدان بنت أحمد عبداللطيف أحمد الضيف. 695

وجدان بنت إبراهيم بن عبدالكريم العنيق. 696

وجدان بنت حزام بن عبدالرحمن الشهري. 697

وجدان بنت خالد بن راشد البطي. 698

وجدان بنت عبدهللا بن رمثان الحربي. 699

وجدان بنت علي بن أحمد بن محمد يتيمي. 700

وجدان بنت فيحان بن سعود الناحل الحربي. 701

وجدان بنت مبارك بن جازع العرجاني العجمي. 702

وجدان بنت مشعل بن باجد العتيبي. 703

وجدان بنت حمود محمد العسيري الزهراني. 704

وجدان بنت سعد السران. 705

وجدان بنت علي المطيري. 706

وجدان بنت مناحي عثمان العتيبي. 707

وجدان بنت ناشي الحربي. 708

وسام بنت سعود بن عبدالعزيز الضعيان. 709

وصايف بنت حماد حمدان الشمري. 710

وضحاء بنت نائف بن ناصر المطيري. 711
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وضحى بنت عبدهللا بن عبدالرحمن المليكي. 712

وضحى بنت غنام المسعري الدوسري. 713

وعد بنت فهد بن مطلق الشيباني العتيبي. 714

وفاء بنت فهيد بن عبيان ال زايد السهلي. 715

وفاء بنت مفضي بن ضاحي السبيعي العنزي. 716

والء بنت محمد بن إبراهيم الحفاف. 717

والء بنت محمد بن علي الصوالن. 718

ياسمين بنت ماهر سامي محمد ابوالمجد. 719

يسرا بنت خليف الحربي. 720

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

328

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ

كلية المجتمع



الخريجات للعام 1440/1439هـ

329

علوم الحاسب وتقنية المعلومات
أريج بنت أحمد بن عبدهللا عواجي. 1

أسماء بنت حمد بن راضي الفدعاني العنزي. 2

أسماء بنت عبده بن ادريس الدلح. 3

أفنان بنت محمد بن خلف العلوي الحربي. 4

أماني بنت حسين بن يحيى الوحيشي. 5

أبرار بنت كايد بن سعد الظويفري المطيري. 6

أبرار بنت نايف بن شجاع الغبيوي. 7

أثير بنت حسين بن محمد عامري. 8

أحالم بنت محمد بن عبدالرحمن الشهري. 9

أريج بنت محمد بن راشد الجفران المري. 10

أسرار بنت رفاعي بن خلف السبيعي العنزي. 11

أسماء بنت علي بن محمد الزوكه الشهري. 12

أسماء بنت محسن بن علي العنزي. 13

أسماء بنت عبد هللا منصور بن بخيت البخيت. 14

أسيل بنت اسعد بن خالد بن خليل اسعد. 15

أشواق بنت صالح بن حسين غالبي. 16

أصايل بنت محمد بن علي الدهمشي العنزي. 17

أفراح بنت خلف بن غثوان جعفري العنزي. 18

أفراح بنت عقيل عبيد المعلومي الظفيري. 19

البندري بنت زيد بن عبدالرحمن المليفي. 20

البندري بنت صالح بن سعد الدوسري. 21

البندري بنت طامي بن سعيد البيشي. 22

البندري بنت عثمان بن صالح الصوينع. 23

الجازي بنت علي بن سعيد الوعله اليامي. 24

الجوهرة بنت إبراهيم إبراهيم محمد محمد السالم. 25

الجوهرة بنت بادي بن حزام السعدي االكلبي. 26

الجوهرة بنت عمر بن بكر البرناوي. 27

الجوهرة بنت فواز بن بندر الفدعاني العنزي. 28

العنود بنت عبدهللا بن سعد الروقي العتيبي. 29

العنود بنت فهد بن إبراهيم الزيد. 30

العنود بنت محمد بن عويد الحريص المطيري. 31

العنود بنت عبدالرحمن عبدهللا الغيهب. 32

العنود بنت محمد سعيد مسفر آل مسفر الغامدي. 33

الفهدة بنت مسفر البشر. 34

الهام بنت سليمان بن مرزوق الفهيدى الحربى. 35

الهنوف بنت بشيتي بن علي ال مانع الشمراني. 36

الهنوف بنت سعيد بن مبارك البحول. 37

الهنوف بنت عبدهللا بن عطيان بن فضل السيد. 38

الهنوف بنت عبدهللا بن غالب العلوي الحربي. 39

أماني بنت خالد بن رحيم الروقي العتيبي. 40

أمجاد بنت سعد بن عتيق السليمي الحربي. 41
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أمجاد بنت عبدهللا حمدي الشلوي. 42

أمل بنت خلف بن سالمه السبيعى العنزي. 43

أمل بنت محسن بن أحمد كعبي. 44

أمل بنت ناصر سعد ال خليل. 45

أمل بنت هايل بن البشري السبيعي العنزي. 46

امواج بنت حمد بن ناصر السعدي. 47

أميرة بنت حامد بن علي الولدعلي العنزي. 48

أميرة بنت صالح بن عبدالرحمن الحبيشي. 49

أميرة بنت عبدهللا مبارك العصيمي العتيبي. 50

انجود بنت حمد بن ناصر العجيان. 51

أنوار بنت سامي بن عبدهللا الخالدي. 52

بتالء بنت إبراهيم بن عبدهللا الصفيان. 53

بدور بنت مخلد بن زنيد العصيمي العتيبي. 54

بشائر بنت سعود بن عبدالعزيز بن سعران. 55

بشاير بنت عايض ذعار حرباش الشيباني. 56

بشرى بنت سعيد صالح آل ناشر الغامدي. 57

تغريد بنت سعيد بن محمد الحربي. 58

تماضر بنت واصل بن علي بن حمد الخضيري. 59

تهاني بنت ضحوي بن محمد السليمي الحربي. 60

تهاني بنت محمد أحمد عبدهللا الحسني الزهراني. 61

جواهر بنت علي عبدالرحمن الحمه األحمري. 62

جود بنت خالد بن محمد السيوفي. 63

جوزاء بنت فيصل بن مرزوق الفهادى. 64

حصة بنت حمد بن عثمان المفرج. 65

حصة بنت زيد بن عبدالرحمن الشقري. 66

حصة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن جابر. 67

حصة بنت عبدهللا بن مطر البلوشي. 68

حصة بنت عقاب بن عيد بن نوار الشلوي. 69

حصة بنت محمد بن مسفر القثامي. 70

حنان بنت عايد بن سامح الجعفري العنزي. 71

حنان بنت منصور بن وهق السهلى. 72

حنين بنت ناصر بن عبدالعزيز العتيبي. 73

خلود بنت عبدهللا فضل ال زيدان الشهري. 74

دانة بنت طالل بن علي الدغيم. 75

دونا بنت فهد بن عبدهللا ابانمي. 76

ديمة بنت عبدهللا بن إبراهيم السنتلي. 77

دينا بنت حجاب بن فهد الحجاب. 78

ذكرى بنت عبدالعزيز بن حمد الحمداني. 79

ذكريات بنت صالح بن عفات القاعد العنزي. 80

رؤيا بنت موسى بن حامد المالكي. 81

رانيا بنت عبدهللا بن عيسى كريري. 82

ربى بنت ناصربن عبدهللا الحربي. 83
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رزان بنت سالم بن أحمد باحليوه. 84

رزان بنت عبدهللا بن حمد العثيمين. 85

رزان بنت محمد بن عبدهللا بن خضير. 86

رغد بنت عبدالرحمن بن أحمد مدوح هزازي. 87

رغد بنت علي بن يحى ال عطيف القحطاني. 88

رغد  بنت عيد بن مرزوق القحم البلوي. 89

رفعة بنت مشعان مشعي ال محمد السبيعي. 90

رفعه بنت مبارك مسعود السحمه القحطاني. 91

رنا بنت رزيق بن بطي الشبيشيري المطيري. 92

رنا بنت سعد بن زاهر ال شعيفه العمري. 93

رناد بنت فالح بن راضي آل مدعث الدوسري. 94

رنا بنت فهد بن عاصم. 95

رنيم بنت سليمان بن محمد الطريفي. 96

رنيم بنت فهد بن عثمان العثمان. 97

رنيم بنت محمد بن إبراهيم البشير. 98

رهف بنت أحمد بن يحيى الحميدي الحربي. 99

رهف بنت علي بن صالح الكناني الزهراني. 100

رهف بنت علي بن محمد القحطاني. 101

رهف بنت مساعد بن ناصر العثمان. 102

رهف بنت مفرح بن علي القحطاني. 103

رهف بنت يوسف بن نايف المطيري. 104

رهف بنت عاصم راشد بن طلحه. 105

رهف بنت عبدالمحسن زهيان الجهالني المالكي. 106

رهف بنت عزيز العنزي. 107

روابي بنت سلطان بن عبدالعزيز بن محارب. 108

روابي بنت عثمان بن محمد المنصور. 109

روابي بنت  علي بن أحمد العمري. 110

روابي بنت فهد الزبيري. 111

روان بنت زكي بن أحمد باسودان. 112

روان بنت سعيد بن هادي المانع الدوسري. 113

روان بنت سويد بن عائش القرفي البقمي. 114

روان بنت عبدهللا بن حمد المحيسن. 115

روان بنت محمد بن عبدالعزيز الخليوي. 116

روان بنت محمد بن علي السبيعي العنزي. 117

روى بنت خالد عبدهللا ال مدروش األسمري. 118

ريما بنت أحمد بن عبدهللا العقيل. 119

ريما بنت على بن عبدالرحمن المحمود. 120

ريما بنت محمد بن حسن حطروم. 121

ريم بنت المطوع عبدهللا القريشي السبيعي. 122

ريم بجاد ضيف  هللا الروقي القحطاني. 123

ريم بنت أحمد بن سليمان الضلعان. 124

ريم بنت االسود بن عسكر السبيعي العنزي. 125
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ريم بنت جابر بن محمد الهروبي. 126

ريم بنت خالد بن علي بن سعيد الغامدي. 127

ريم بنت خالد بن عيد السعيد. 128

ريم بنت صالح بن موسى النفيسه. 129

ريم بنت عبدهللا بن سعد الهويش. 130

ريم بنت على بن جبران بحاري. 131

ريم بنت غازي بن سلطان النفيعي العتيبي. 132

ريم بنت ناصر بن سالم بانعيم. 133

ريم بنت ناصر بن سالم وقيع. 134

ريم بنت نزال بن سليمان السبيعي العنزي. 135

ريم بنت ناصر يحي شويهي. 136

ريمه بنت راشد محمد الراشد. 137

ريناد بنت أحمد عبدالرحمن المغيصيب. 138

ريناد بنت سالم بن مرشد الدمجاني العنزي. 139

ريوف بنت محمد بن علي البقمي. 140

ريوف بنت فارع مطلق العتيبي. 141

زهور بنت مثيب بن مبارك الشالحي المطيري. 142

سارة بنت سلطان بن محمد السلولي. 143

سارة بنت بدر بن عبدهللا السعدون. 144

سارة بنت حسن بن محمد التكروني. 145

سارة بنت خالد بن سعد المربع. 146

سارة بنت خلف بن سعود العايش الشمري. 147

سارة بنت عوض غريب الشاطري المطيري. 148

سارة بنت محمد مرسل المرسل الدوسري. 149

سارة بنت نواف عبدهللا العصيمي العتيبي. 150

سارة بنت هميجان بن سعود  المطيري. 151

سارة بنت خالد عبدهللا االحيدب. 152

سامية بنت مناحي الظويفري المطيري. 153

سلطانه بنت حسن حسين الخالدي المالكي. 154

سلطانه بنت بويتل نهار الروقي. 155

سلمى بنت أحمد بن عبدالرحمن اليحيى. 156

سمية بنت عبدالرحيم بن محمد آل شيبان. 157

سمية بنت عبدهللا سعد الكعبي العمري. 158

شادن بنت عبدالعزيز بن سعود بن رشود. 159

شادن بنت عبدالعزيز بن محمد العبودي. 160

شذى بنت فياض باقي السويدي الشمري. 161

شذى بنت خالد الدوسري. 162

شروق بنت سعيد بن ناجي الشهراني. 163

شروق بنت فهد بن عبدالعزيز بن سعيد. 164

شموخ بنت راشد علي الميموني المطيري. 165

شهد بنت تركي دخيل هللا النفيعي العتيبي. 166

شهد بنت زيد بن عبدالرحمن الشايقي. 167
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شهد بنت سلطان بن سالم القوده الدوسري. 168

شهد بنت شباب بن حمدان العتيبي. 169

شهد بنت عادل بن عمر راعي. 170

شهد بنت عيد بن سعد السعد. 171

شهد بنت فهد بن محمد المرجان. 172

شهد بنت ناصر بن عبدالرحمن الدلبحي. 173

شهد بنت عبد الجليل حسين السبيعي العنزي. 174

شهد بنت فهد الزأمل. 175

شوق بنت عبدالعزيز بن هديان. 176

شوق بنت هادي شويش فايز العبدي الشمري. 177

شيخة بنت عبدالرحمن بن براهيم الجبيري. 178

ضحى بنت سليم بن محمد المورعي الحربي. 179

طيف بنت عبدهللا بن سعد الرزقان. 180

عايده بنت يوسف بن فهد الحسينان. 181

عبير بنت حامد بن فهد الزعتماني الشمري. 182

عبير بنت عثمان بن سرور الفرج. 183

عبير بنت يوسف عبد هللا الحمدان. 184

عزوه بنت عبدهللا بن مبارك الكربي. 185

عفاف بنت علي بن يحيى الضبياني. 186

عهد بنت حسين بن ميسر آل ميسر. 187

عهد بنت سوعان بن مسهوج العنزي. 188

عهود بنت مدرهم بن عايش السمى البقمي. 189

عواطف بنت حميد بن عبده الكعبي. 190

غادة بنت حسين بن صالح الدويغري. 191

غادة بنت سعد بن أحمد كحيل. 192

غادة بنت بدر بن عبدهللا الدوسري. 193

غادة بنت سليمان بن عبدهللا السبعان. 194

غادة بنت عوض بن الحميدي العمري الحربي. 195

غادة بنت محمد بن علي آل عرفج. 196

غدير بنت علي بن عوض الشاطري. 197

غناتي بنت شارع بن وسيود الكرشمي العتيبي. 198

غيداء بنت زيد بن محمد بن صالح العيسى. 199

غيداء بنت سعدي هديرس الوقيتان العازمي. 200

غيداء بنت فهد بن محمد الجنيدي. 201

فاتن بنت محمد بن حسن آل عيسي العمري. 202

فاطمة بنت صديق بن محمد أحمد. 203

فاطمة بنت علي بن حسن الصالح. 204

فاطمة بنت محمد حسن ال طالع األسمري. 205

فاطمة بنت يحي بن علي السلمي المالكي. 206

فاطمة بنت أحمد بن سالم باصلوح. 207

فاطمة بنت الحسن بن هادي ابوطالب. 208

فاطمة بنت فرحان نيتول السبيعي العنزي. 209
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فتون بنت بنت داهم بن صالح السهلي. 210

فرح بنت حمود عبدالكريم التويجري. 211

في بنت دغيمان بن نافع العنزي. 212

في بنت علي بن عبدالرحمن العوفي الحربي. 213

لبنى بنت علي بن محمد العمري. 214

لجين بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن العباد. 215

لطيفة بنت حسين بن محمد الحسين. 216

لطيفة بنت محسن بن عبادل مساعد. 217

لطيفة بنت خالد ناصر السبهان. 218

لطيفة بنت عماش لطيف الفدعاني العنزي. 219

لمى بنت امير بن أحمد العكيلي. 220

لمى بنت خالد بن بدر العصلب. 221

لمياء بنت مجاهد عثمان بن محمد الصغير. 222

لينا بنت أحمد بن علي بن عباس. 223

لين بنت بسام بن عبدالرحمن البسام. 224

لينة بنت محسن بن أحمد الحكمي. 225

مجد بنت عبدالعزيز بن سالم اليامي. 226

مدى بنت رياض بن عوض العريفي الحارثي. 227

مرام بنت شاتي بن رشيد العنزي. 228

مرام بنت عبدالسالم بن عوض آل مبارك. 229

مرام بنت عبدالعزيز بن عيسى الشعالن. 230

مرام بنت فارس بن صلبي الحسني العنزي. 231

مرام بنت مشبب بن عبدهللا األحمري. 232

مريم بنت سعد ذياب الضباطي المطيرى. 233

مريم بنت عبدالرزاق جابر العصيمي العتيبي. 234

مريم بنت مرزوق سعود العضياني العتيبي. 235

مريم بنت مسعود يزيد الحربي الفيفي. 236

مزنه بنت عبدالعزيز المساعد. 237

مشاعل بنت مهدي بن محمد ال فطيح. 238

مضاوي بنت عياد معيض العضياني العتيبي. 239

معجبه بنت سعد شائع شفلوت القحطاني. 240

منار بنت أحمد بن دغيليب الشمري. 241

منال بنت محمد بن عبدالجليل الدرويش. 242

منتهى بنت علي محمد العاصمي عسيري. 243

منيرة بنت حمد بن إبراهيم آل منصور. 244

منيرة بنت خالد بن عبدالعزيز العمران. 245

منيرة بنت يوسف بن عبدالعزيز المشوح. 246

مهاء بنت مهالن بن عبيد السميري العتيبي. 247

مها بنت فايز بن سرسك الرويلي. 248

مها بنت مشعل بن سالم الشهري. 249

مها بنت على بريك علي  ال سليمان القرني. 250

موضي بنت وقيان بن محمد الوقيان. 251
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ميعاد بنت عمودي فيروز اسعد. 252

مي بنت عبدهللا خالد ماطر الشيباني العتيبي. 253

مي بنت فيصل حثول ال حريش القحطاني. 254

ميالف بنت محمد عبدهللا الجنيدي الشمري. 255

ميمونة بنت محمد بن عبدهللا القحطاني. 256

نجالء بنت ممدوح المخاريم الدوسري. 257

نجود بنت محمد بن سعيد العطوي. 258

نجود بنت محمد ال سلطان القحطاني. 259

نجود بنت مشعان رحيم العصيمى العتيبي. 260

نجوى بنت حميدي بن ثليب الحربي. 261

ندى بنت حشاش بن حمود العلي الشمري. 262

ندى بنت سليمان بن عبدالعزيز المهيلب. 263

ندى بنت عبدالرحمن بن عبدهللا الحميدي. 264

نضال بنت عبدهللا بن علي رستم. 265

نهال بنت ظافر بن علي آل مصبح العمري. 266

نهى بنت علي بن عمر الوسيدي. 267

نوال بنت إبراهيم ظافر الحذيفي العامري. 268

نوران بنت ناصر بن حمد العامر. 269

نورة بنت عبدهللا بن علي الجحراني األسمري. 270

نور بنت زكي طه. 271

نور بنت سلطان تركي الرمالي الشمري. 272

نورة بنت بدر صبر المرسال. 273

نورة بنت بندر بن ناصر بن خنفور. 274

نورة بنت حمود بن عبدهللا الدوسري. 275

نورة بنت شبنان بن سعد الشهراني. 276

نورة بنت محمد بن أحمد الحماد. 277

نورة بنت مرضي بن زيد الدهاما. 278

نورة بنت يحيى بن محمد هزازي. 279

نورة بنت محمد فهيد ال شرفان. 280

نورة بنت هشام عبدالعزيز ال الشيخ. 281

نوف بنت عبدهللا بن محمد العثمان. 282

نوف بنت محمد بن أحمد البديع. 283

نوف بنت منصور سعيد الزهراني. 284

نوف بنت محمد يحيى آل شعالن العسيري. 285

هاجر بنت عبدهللا مترك العجالين الدوسري. 286

هاجر بنت عويض سعيد العضيله المطيري. 287

هديل بنت سلمان بن عبدالرحمن العاصم. 288

هديل بنت محمد بن سليمان بن طلحه. 289

هال بنت أحمد بن عبدهللا الفرائضي. 290

هياء بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الختالن. 291

هياء بنت عمر بن محمد العتيق. 292

هياء بنت يوسف محمد الصائغ. 293
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هيفاء بنت سعد بن مطر بن سلطان. 294

هيلة بنت محمد بن ناصر الزكري. 295

وجدان بنت خلدان معيوف الهجله المطيري. 296

وضحي بنت حسين بن مرعي ال زاهبه. 297

وعد بنت سعد بن عبدهللا إبراهيم بن عاصم. 298

وعد بنت عبدالعزيز بن محمد الماضي. 299

وفاء بنت محمد بن أحمد ال عازب الشمراني. 300

العلوم اإلدارية
آيه بنت نقاء بن عيد العتيبي. 1

أثير بنت عبدهللا بن محمد الكحالن. 2

أثير بنت محمد بن عبدهللا بن شاهر. 3

أثير بنت محمد الدوسري. 4

أزهار بنت شعيل بن هالل  المطيري. 5

أشجان بنت سلطان بن محمد سمرقندي. 6

أشواق بنت محمد غنام العمري الحربي. 7

أصاله بنت محمد بن علي بن حسن بشيري. 8

أفراح بنت أحمد بن محمد المفرج. 9

أفنان بنت عبدهللا بن حسين حدادي. 10

أفنان بنت فراج بن شجاع الرحماني البقمي. 11

أماني بنت عبدالعزيز بن صالح البريدي. 12

أمجاد بنت أحمد بن علي الحسني الزهراني. 13

أمجاد بنت صعب صعفق السبيعي العنزي. 14

أمجاد بنت عطاهللا حمود الغبيوي العتيبي. 15

أمجاد بنت مشعل بن صالح  العنزي. 16

أمواج بنت عياش بن مرضي  العنزي. 17

أنوار بنت سويلم عبدالرحمن العازمي العتيبي. 18

إيمان بنت مطر بن مرزوق الشمري. 19

إبتسام بنت علي بن محمد العامر. 20

إبتسام بنت عبدهللا ناصر الجميعه. 21

إبتسام بنت محمد العنزي. 22

ابتهال بنت جابر بن حسن الجيزاني. 23

ابتهال بنت محمد العتيبي. 24

أبرار بنت سعد بن صالح العتيبي. 25

أبرار بنت مسلم عبيد مسلم العصيمي. 26

أبرار بنت هدالن العنزي. 27

أثير بنت بادي شبيكان الفريدي الحربي. 28

أثير بنت حسين حصيبان المقاطي العتيبي. 29

أثير بنت صالح بن عبدهللا السالمه. 30

أثير بنت موسى بن قليص قيراط. 31

أثير بنت عيد العيد. 32

أحالم بنت سهل خليفه آل خميس الدوسري. 33
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أحالم بنت عواض العضيله المطيري. 34

ارياف بنت مهدى فالح الشبوي القحطاني. 35

أريج بنت صالح بن سعيد العاصمي. 36

أريج بنت عبدالرحمن بن محمد الدويش. 37

أسماء بنت عيد بن عقالء  الشمري. 38

أسماء بنت ناصر بن عبدهللا المقرن. 39

أسماء بنت يوسف بن عبدهللا العيوني. 40

أسماء بنت جمعان سعيد القحطاني. 41

أسماء بنت عبدالرحمن الحربي. 42

أسماء بنت مرزوق بجد السميري. 43

أسيل بنت اسامه بن حسن جاموس. 44

أشواق بنت اسعد فانوش السبيعي العنزي. 45

أشواق بنت فهد بن إبراهيم بن صليهم. 46

أشواق بنت يحيى بن سعيد القحطاني. 47

أشواق بنت عبدهللا الصريخ. 48

أضواء بنت ماجد فالته. 49

اعتزاز بنت محمد بن منصور مدخلي. 50

أفراح بنت شريد بن عبدهللا البيشي. 51

آالء بنت محمد بن عواد بن نافل البشري. 52

آالء بنت عبدالكريم مردوح الفدعاني العنزي. 53

البتول بنت صالح بن يحي العميد. 54

البندري بنت محمد مفلح الروقي القحطاني. 55

الجوهرة بنت عبدالعزيز بن سعد بن عيد. 56

الجوهرة بنت فهد بن عبدالرحمن المنصور. 57

الجوهرة بنت فهد بن محمد الماضي. 58

الجوهرة بنت صالح عبدالمحسن المطيري. 59

الجوهرة بنت ماجد بن أحمد بن عبدهللا الزيد. 60

الجوهرة بنت جميل حواري. 61

الجوهرة بنت سالم محمد السالم. 62

الدانة بنت محسن بن حسن القحطاني. 63

العنود بنت سلمان بن عبدهللا بن عواد. 64

العنود بنت صالح بن عبدهللا المالك. 65

العنود بنت عبدهللا بن زيد الخرعان. 66

العنود بنت عبدهللا  بن محمد الصانع. 67

العنود بنت عبدهللا بن محمد الصقعي. 68

العنود بنت عثمان بن محمد الرشيدان. 69

العنود بنت متعب بن ناصر شامان. 70

العنود بنت شريد سالم المراغين السبيعي. 71

العنود بنت عبدهللا سعد السليم. 72

العنود بنت ناصر محمد الخنفري القحطاني. 73

الهاجري بنت جعفر بركوت المقنعه العمري. 74

الهنوف بنت سليمان بن عايد الطويلعي. 75
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الهنوف بنت صالح بن عبدالرحمن الحبيشي. 76

الهنوف بنت جحشور أحمد بن شيخين دهلي. 77

الهنوف بنت رشيد شطي الجعفري العنزي. 78

الهنوف بنت عبدالكريم الهندي. 79

امال بنت حمود بن راشد البقعاوي. 80

أماني بنت عويد بن عويبر الشرعبي العنزي. 81

أماني بنت عبدالرحمن الزيداني الشهري. 82

امتنان بنت عوده بن عيد السبيعي العنزي. 83

أمجاد بنت عبدهللا بن سعيد ال ريفل. 84

أمجاد بنت حنس العتيبي. 85

أمجاد بنت عبدالرحمن العتيبي. 86

أمجاد بنت علي عبدهللا أبودجين الدوسري. 87

أمل بنت أحمد بن محمد العارضي المطيري. 88

أمل بنت بدر بن جدي بن زريبه العتيبي. 89

أمل بنت عبدالرحمن بن محمد الرشيد. 90

أمل بنت فهد بن حامد النفيعي العتيبي. 91

أمل بنت محمد بن صالح الجويعى. 92

أمل بنت حمود الشبيشيرى المطيرى. 93

امنه بنت ياسين عبده حوباني. 94

امنيه بنت حسين علي الخيبري. 95

أميرة بنت محمد عبدهللا الخزيم. 96

أميرة بنت مطلق مسلط المديري السبيعي. 97

أنفال بنت مدهللا العنزي. 98

إيالف بنت سلمان بن صالح الخطابي. 99

إيمان بنت مبروك بن فرج الغشيان. 100

بدور بنت حبيب بن مطر  المطيري. 101

بدور بنت وليد بن محمد بن داود. 102

بشائر بنت سعود بن فيحان العتيبي. 103

بشاير بنت منير بن شليل الشيباني العتيبي. 104

بشاير بنت ناصر بن سعد البيشي. 105

بشاير بنت جزاء المطيري. 106

بشرى بنت حبني بن محمد ال زأمل القرني. 107

بشرى بنت سلمان صالح الشهري. 108

تسنيم بنت علي بن أحمد حدادي. 109

تمام بنت خالد فهد الدوسري. 110

تهاني بنت خالد بن جارهللا الغيثي الشمري. 111

ثمراء بنت مبارك بن تركي االعمشي االكلبي. 112

جليله بنت محمد بن أحمد عقيشي. 113

جميلة بنت علي بن أحمد خضي كعبي. 114

جواهر بنت أحمد خميس المنهبي الزهراني. 115

جواهر بنت عبد العزيز بن سعود العقيلي. 116

جواهر بنت عساف بن مطلق العتيبي. 117

خريجات الفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

339

جواهر بنت مشعل سليمان الحنيني الحربي. 118

جواهر بنت هبه بن فتيني عبدهللا علي. 119

جواهر بنت يوسف بن يحيى هلمان. 120

جود بنت جبرين بن محمد الجبرين. 121

جود بنت جابر يحيى غزواني. 122

حصة بنت عليثه بن جويد الجبيل المطيري. 123

حصة بنت وافي مسفر القحطاني. 124

حنان بنت مبارك بن عبدالواحد آل كريع. 125

حنان بنت سعيد الغامدي. 126

حنان بنت عاتق ناشر المطيري. 127

حنان بنت عبيد العنزي. 128

حنين بنت خالد ابن محمد الحصان. 129

حنين بنت مناحي بن حربي العتيبي. 130

خلود بنت شداد بن عبدهللا المطيري. 131

خلود بنت علي بن هادي الخالدي. 132

خولة بنت عوض بن حسين الثبيتي. 133

دانة بنت علي بن إبراهيم الجميعه. 134

دانة بنت فيصل بن سالم بن جبل. 135

دالل بنت عبدهللا بن سعد السيف. 136

دالل بنت محمد بن سعد الجابر. 137

دالل بنت متعب مبارك الغامدي. 138

ديمة بنت عياده بن محمد السبيعي العنزي. 139

رانيه بنت حسين بن محمد فقيهي. 140

ربى بنت أحمد بن سعيد الكناني الزهراني. 141

ربى بنت عبدهللا بن محمد الشغرود. 142

رحاب بنت خالد بن عامر عسيري. 143

رزان بنت حسين بن إبراهيم ال طاهر. 144

رزان بنت خالد بن محمد بن شيحان. 145

رزان بنت محمد بن عبدالعزيز الحسيني. 146

رزان بنت عبدهللا سعد السعد. 147

رغد بنت توفيق بن أحمد الحربي. 148

رغد بنت حمود بن محمد آل جربي العلياني. 149

رغد بنت خالد بن عثمان العمودي. 150

رغد بنت صادق بن قاسم التونسي. 151

رغد بنت محمد بن بخيت ال عزاز الدوسري. 152

رغد بنت مساعد بن فضى المحمدى الحربى. 153

رغد بنت مسفر بن أحمد الخثعمي. 154

رغد بنت هادي بن جابر الخضره. 155

رغد بنت يحيى بن ناصر الحازمي. 156

رغد بنت سعد محمد المضحي. 157

رغد بنت عوض علي البقمي. 158

رغد بنت موسى عويض الحميدي المطيري. 159
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رنا بنت تركي بن عبدالمحسن الفرم. 160

رنا بنت عبدهللا ابن حسين آل حازمي الغامدي. 161

رنا بنت عبدهللا بن خالد العقيل. 162

رنا بنت محمد عبدهللا البلوشي. 163

رهام بنت محمد بن علي حارثي. 164

رهام بنت ناصر بن عبدالرحمن العضيب. 165

رهف بنت سعيد بن أحمد الحارثي. 166

رهف بنت طالل بن ربيع الشافعي. 167

رهف بنت عبيد بن داثان البدراني الحربي. 168

رهف بنت ناصر بن عبدالعزيز آل ضرمان. 169

رهف بنت سعد العتيبي. 170

رهف بنت سعد سعدي العصيمي العتيبي. 171

رهف بنت سلطان فالح السحيمي القحطاني. 172

رهف بنت عبدهللا أحمد الثميري. 173

رهف بنت مصلح سعيد المليحي الشهري. 174

رهف بنت نشمي معلث المقوعي الرشيدي. 175

روابي بنت خلف بن فرمان العنزي. 176

روابي بنت خالد الجبرين. 177

روان بنت سفر بن حبيب العالي العتيبي. 178

روان بنت طارق بن سليمان الربيش. 179

روان بنت عبدالرحمن بن عبدهللا بن جمعان. 180

روان بنت متعب بن خويلد  المطيري. 181

روان بنت محمد بن بريك النفيعي. 182

روان بنت ملحق بن معيض الشلوي. 183

روعه بنت محمد العطاس. 184

روند بنت محمد علي قحل. 185

ريانه بنت فيصل بن مشاري العتيبي. 186

ريما بنت حمد بن علي بن حمد المقبل. 187

ريما بنت سليم بن مطر البالجي الحربي. 188

ريما بنت مزروع بن عبدهللا المزروع. 189

ريما بنت عبدهللا عبدالعزيز المطيري. 190

ريم بنت أحمد بن علي الزهراني. 191

ريم بنت حسن بن علي الصحبي. 192

ريم بنت صالح بن حمد العيسى. 193

ريم بنت طلق بن قشعان  العتيبي. 194

ريم بنت علي بن قاسم الفيفي. 195

ريم بنت محمد بن سهاج المرشدي العتيبي. 196

ريم بنت مرضي بن معوض السبيعي العنزي. 197

ريم بنت محمد صالح بن عبد العزيز الهديان. 198

ريناد بنت سامي بن عبدالرحمن الدحمان. 199

ريناد بنت عبدالعزيز بن يحى آل حسن الغامدي. 200

ريناد بنت عبدالكريم بن ذيب الغويري العتيبي. 201
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ريناد بنت عبيد بن سالم بأحمده. 202

ريهاف بنت أيمن بن محمد الحبشي. 203

ريهام بنت سعد بن عبيد العتيبي. 204

سارة بنت أحمد بن ناصر الجوهر. 205

سارة بنت خالد بن عبدهللا الصقر. 206

سارة بنت خليوي نهار الهمزاني الشمري. 207

سارة بنت عايض بن محمد القربي الشهراني. 208

سارة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الداوود. 209

سارة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العبدان. 210

سارة بنت عبدالمحسن إبراهيم الضعيان. 211

سارة بنت عليان بن فازع الزحيمي السلمي. 212

سارة بنت علي بن أحمد معيني. 213

سارة بنت علي بن عبدهللا مزيد حمدي. 214

سارة بنت عليوي قيضي الشميالني العنزي. 215

سارة بنت محمد بن عبدهللا الحربي. 216

سارة بنت مطلق بن مرزوق الحربي. 217

سارة بنت موسى بن راشد الفرج. 218

سارة بنت ناظم عبدهللا تركي ماجد الجلعود. 219

سارة بنت هادي بن ناصر بن نخيالن. 220

سارة بنت حسين الحسين. 221

سارة بنت سعد فرج الدوسري. 222

سارة بنت محمد عبدهللا القرفي البقمي. 223

سارة بنت وايل  العنزي. 224

سامية بنت محمد بن علي العجمي. 225

سحر بنت محمد بن عقاب العصيمي العتيبي. 226

سديم بنت براهيم عبدالمحسن بن مفيريج. 227

سراب بنت عادي بن مجول الرحماني البقمي. 228

سعاد بنت محمد بن عائض عسيري. 229

سعاد بنت ناصر بن براهيم بن هويمل. 230

سلطانه بنت صقر الفي الميزاني المطيري. 231

سلمى بنت فيصل بن محمد الحسينان. 232

سماهربنت مشبب بن محمد الشهراني. 233

سماهر بنت يحي بن جابر  الفيفي. 234

سمية بنت جابر بن يحي عبدلي. 235

سمية بنت حسن بن محمد عتين. 236

سناء بنت مخلد بن مجهز الذيابي الروقي. 237

سهام بنت حسن بن موسى الغامدي. 238

سهى النوري بنت هليل السبيعي العنزي. 239

سوالف بنت سعيد بن محمد الشهراني. 240

شادن بنت حميد بن هادي السهلي. 241

شاهه بنت حمود بن بندر النفيعي العتيبي. 242

شذى بنت عبدالرحمن آل فائز الشمراني. 243
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شروق بنت عبدهللا بن عبدالهادي الدوسري. 244

شقراء بنت فايز بن سليمان الشغدلي. 245

شموخ بنت ناصر بن دحيم السبيعي. 246

شهد بنت خلف بن ذعار الحربي. 247

شهد بنت خليفه بن دويهيس الحربي. 248

شهد بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم. 249

شهد بنت عبدالعزيز بن ناصر العبدهللا. 250

شهد بنت عبدهللا بن فهد المحيميد. 251

شهد بنت علي بن خالد الفقيه. 252

شهد بنت ماجد بن محمد الغريبي. 253

شهد بنت يوسف بن عثمان المحمد. 254

شهد بنت عايض بن مصري آل خوير القحطاني. 255

شهد بنت عبدالسالم العبدالسالم. 256

شهد بنت عبدهللا الشهري. 257

شوق بنت حسن بن صالح القرني. 258

شوق بنت خالد بن عبدالرحمن القزالن. 259

شوق بنت شهاب بن قاعد العنزي. 260

شوق بنت فهد بن عبدهللا األحمدي المالكي. 261

شوق بنت مرشد بن عبدهللا الخرجي. 262

شوق بنت فيصل عبدالعزيز بن حميد. 263

شوق بنت قبالن عبدالكريم الغبيوي العتيبي. 264

شوق بنت محمد ناصر العجواني السبيعي. 265

شيخة بنت أحمد بن تنى. 266

شيخة بنت سعد بن بخيت التمساح. 267

شيم بنت محمد بن فايز الدرسوني. 268

صالحه بنت يحيى حسين الجابري. 269

صفية بنت إبراهيم بن عبدالعزيز الشثري. 270

ضواء بنت ناصر بن مبروك األسمري. 271

ضي بنت سعد سعيد آل زاحمه الشهراني. 272

ضي بنت محمد القحطاني. 273

طيف بنت ذيب بن عزيز الشالحي. 274

طيف بنت سعود بن سعد الشمراني. 275

طيف بنت عبدهللا بن نايف العمري. 276

طيف بنت عوض بن جفيل  العنزي. 277

طيف بنت فهد بن سعد القباني. 278

طيف بنت مبارك بن براك العصيمي. 279

طيف بنت محمد بن موسى المطيري. 280

طيف بنت ناصر بن إبراهيم المرشود. 281

عائشة بنت بنيان بن فهيد الرحماني البقمي. 282

عائشة بنت صالح غريبان العزيزي المطيري. 283

عاليه بنت ناصربن سعدي الغبيوي. 284

عبير بنت عبدهللا بن محمد سالمي. 285
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عبير بنت عبدالرحمن إبراهيم الغصن. 286

عبير بنت عوض سالم عبيدهللا. 287

عبير بنت محمد الغامدي. 288

عذاري بنت سعود العتيبي. 289

عفاف بنت غازي بن علي التهامي العتيبي. 290

عفاف بنت محمد بن صوالن مباركي. 291

علياء بنت عبد العزيز بن محمد العشيوي. 292

عنود بنت على بن محمد الوهيبى. 293

عهود بنت الفي بن عواض الشيباني العتيبي. 294

عهود بنت عايش البقمي. 295

عواطف بنت محمد بن أحمد المكارمة. 296

غادة بنت سعود بن علي العقيل الهرمه. 297

غادة بنت صالح بن محمد القب. 298

غادة بنت محمد بن هادي  هزازي. 299

غادة بنت مشرف بن محمد مشرف الشهري. 300

غادة بنت تركي ال جزاء. 301

غاية بنت زايد فارس زايد العازمي العتيبي. 302

غدي بنت محمد بن عبدهللا عايض العبود. 303

غدير بنت إبراهيم بن محمد الحصيني. 304

غدير بنت علي بن عبدالرحمن المويس. 305

غدير بنت محمد أحمد الخالدي. 306

غزواء بنت بندر بن فيحان العتيبي. 307

غصون بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الغصن. 308

غيداء بنت علي بن محمد باصحيح. 309

غيداء بنت محمد بن عيسى األحمد. 310

غيداء بنت مساعد بن فهد بن دويس. 311

غيداء بنت سرور مبارك الحربي. 312

غيداء بنت غرم هللا ضيف هللا البشيري الزهراني. 313

غيوض بنت عجب بن عبدالمحسن القحطاني. 314

فاطمة بنت غزاي غازي العصيمي العتيبي. 315

فاطمة بنت فهد بن سعود الصميت. 316

فاطمة بنت ناصر بن علي الشهري. 317

فاطمة بنت عايد بن نغيمش العنزي. 318

فاطمة بنت علوي بن حسين العطاس. 319

فاطمة بنت ناصر بن محمد القحطاني. 320

فاطمة بنت يحي بن محمد عتين. 321

فاطمة بنت علي علي هزازي. 322

فاطمة بنت معيض مضحي الدهمه البقمي. 323

فايده بنت سلطان بن مبارك الجابر. 324

فتون بنت محبوب بن عبدهللا اإلدريسي. 325

فتون بنت مشبب سعد بن محمد األحمري. 326

فتون بنت منيف نويران الرحيمي المطيري. 327
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فريده بنت رياض العنزي. 328

فريده بنت سعيد عواض العصيمي العتيبي. 329

فلوه بنت بندر بن ناصر المدعوج. 330

فلوه بنت عبيد بن فراج العجمي. 331

فوزية بنت اسامه بن صالح العالف. 332

فيحاء بنت عناد بن نجر العجرفي العتيبي3 333

في بنت عبدالرحمن عايض ال سيف. 334

لجين بنت محمد بن ناصر  المطوع. 335

لطيفة بنت خالد بن عبدالرحمن ال جمعان. 336

لطيفة بنت ناصر بن عبدالعزيز بن جليهم. 337

لما بنت ظاهر بن منسي الفقيري العنزي. 338

لما بنت خالد سعد التويمي. 339

لمى بنت خالد بن عبدالعزيز الداود. 340

لمى بنت سالم بن عبدالكريم الحميد. 341

لمى بنت سعود بن حسن النصر. 342

لمى بنت عبدالرحمن بن سعد المنصور. 343

لمى بنت محمد بن حمد الدوسري. 344

لمى بنت تركي سليمان المصلوخ. 345

لمياء بنت زيد بن محمد المقاطي العتيبي. 346

لمياء بنت عبدهللا بن عواض المطيري. 347

لولوه بنت عبدالمجيد بن أحمد العومي. 348

لولوه بنت فهد بن محمد بن زوبع. 349

ليلى بنت عبدهللا بن صالح القرعاوي. 350

مدى بنت سامي بن عبدالعزيز الجعفر. 351

مرام بنت سعد بن ناصر ابودلي. 352

مرام بنت محمد بن أحمد األحمري. 353

مرام بنت مريع بن منور المطيري. 354

مرام بنت ماشع محمد المطيري. 355

مرام بنت محمد محيميد العصيمي العتيبي. 356

مرام بنت مشلش الشيباني العتيبي. 357

مرح بنت محمد بن عايض آل سيف. 358

مروه بنت محمد رافع ال دخيل هللا العمري. 359

مريم بنت صالح بن أحمد الموسى. 360

مريم بنت عبدالمحسن بن عبدهللا البحيري. 361

مريم بنت عقيل بن عبدهللا العقيل. 362

مريم بنت عبده جابر غزواني. 363

مزون بنت سعد بن ظافر ال شليل القرني. 364

مشاعل بنت هالل بن أحمد الكناني الزهراني. 365

مشاعل بنت صالح الراشد. 366

مشايخ بنت نجم بن مسعود القثامي. 367

مالك بنت ناصر بن محمد العازمي. 368

مالك بنت محمد العنزي. 369
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مالك بنت مسفر القحطاني. 370

منار بنت فهد بن نزال العنزي. 371

منال بنت علي بن محمد األحمري. 372

منال بنت فواز بن شعيب الهفتاء المطيري. 373

منال بنت محمد بن حمود الهاجري. 374

منال بنت شايش دلى العنزي. 375

منال بنت عطيه علي ال شميله الغامدي. 376

مناير بنت محمد بن علي الريس. 377

منى بنت مطلق بن عبدهللا الدلبحي. 378

منيرة بنت منصور بن عباس كمبيجه. 379

منيرة بنت زيد بن خلف القعياني المطيري. 380

منيرة بنت جهز خربوش السويدي السبيعي. 381

منيرة بنت حمدان عبدهللا المرشدي العتيبي. 382

منيرة بنت عبدهللا الصقعبي. 383

منيرة بنت هندي محمد ال عاطف. 384

مها بنت بدر بن ماجد بن ربيعان العتيبي. 385

مها بنت حسن بن عبدهللا ال مذيبه البارقي. 386

مها بنت خالد بن بجاد الحمإلى القحطاني. 387

مها بنت عائض بن زايد الرحماني البقمي. 388

مها بنت عبدالعزيز بن سليمان المشعل. 389

موضي بنت عبدالعزيز بن فهد بن حيان. 390

ميعاد بنت سفر العتيبي. 391

ميالف بنت متعب قطمان الزميلي الشمري. 392

نادية بنت فنيس مسفر آل مطلق. 393

نادين بنت عبدالرحمن عبدالعزيز بن الشيخ. 394

نادية بنت شويحان بن منادي العنزي. 395

نايفه بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الفهد. 396

نجالء بنت نايف الحمادي. 397

نجود بنت فالح بن سعيد العتيبي. 398

نجود بنت فهد بن محمد الحسن. 399

ندى بنت علي بن سليمان العندس. 400

ندى بنت علي بن محمد السويلم النتيفات. 401

ندى بنت محمد بن جابر ال حمدان الشهري. 402

ندى بنت مزهر عبدهللا الشهري. 403

نهال بنت ظافر بن ناصر  القحطاني. 404

نوال بنت حسن بن جلوي العنزي. 405

نور بنت سعيد بن عبدهللا بن فهد األحمد. 406

نوربنت محمد بن أحمد العوبثاني. 407

نورة بنت باسم بن عليان البلوشي. 408

نورة بنت بندر بن عبدالكريم الدرويش. 409

نورة بنت سعيد بن عبدهللا السابر الحمالي. 410

نورة بنت إبراهيم بن ياسين هزازي. 411
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نورة بنت ثعيل بن مشلش  المطيري. 412

نورة بنت حمد بن ناصر اليحيا. 413

نورة بنت عبدالعزيز بن سعد الشثري. 414

نورة بنت عويض بن علوش البعاج البقمي. 415

نورة بنت محمد بن فهد آل ماضي الدوسري. 416

نورة بنت معجب بن ناصر الظهران السهلي. 417

نورة بنت موفي بن هذال الصميلي السبيعي. 418

نورة بنت ناصر بن مطلق السهول السهلي. 419

نورة بنت تركى آل دشنه القحطاني. 420

نورة بنت حمدان عبدهللا المرشدي العتيبي. 421

نورة بنت علي عبدهللا القرني. 422

نورة بنت محمد العنزي. 423

نورة بنت محمد القرفان. 424

نورة بنت هذال سلطان آل وقيان الدوسري. 425

نوف بنت إبراهيم بن عبدهللا بن معمر. 426

نوف بنت حمد بن محمد واصلي. 427

نوف بنت فايز بن سعد ال مسهل. 428

نوف بنت فرحان بن دخين العنزي. 429

نوف بنت فيصل بن ماجد الدويش. 430

نوف بنت نافل بن متعب العتيبي. 431

نوف صالح سليمان الحصيني. 432

نوف بنت محمد عبدهللا الشويع. 433

نوف بنت محمد غوير. 434

هاجر بنت أحمد بن علي عارضي. 435

هاجر بنت محمد سعد آل جريان الدوسري. 436

هاله بنت مرزوق خليفه الحسيني الشمري. 437

هتون بنت ناصر الطيار. 438

هدى بنت عبدهللا بن سعيد الشهراني. 439

هدى بنت فهد بن عبدالعزيز الحودى. 440

هديل بنت عائض بن درين الثبيتي. 441

هديل بنت فاضل معيض حيان. 442

هال بنت محمد مهدي بن روية. 443

هناء بنت صالح بن عبدالعزيز القفاري. 444

هناء بنت فهد بن محمد ال مرزوق ال رشيد. 445

هنادي بنت يحيى بن هادي آل إبراهيم. 446

هنوف بنت محمد فهد السعيد. 447

هياء بنت سعيد بن ناصر الدحأريج الشهراني. 448

هياء بنت مبارك بن حمد القاسم. 449

هياء بنت محمد بن الزم العنزي. 450

هيا بنت صالح بن جاسر الودعاني الدوسري. 451

هيا بنت عبدالعزيز بن أحمد الوليعي. 452

هيا د بنت لمخ مشعي المحمدي السبيعي. 453
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هيفاء بنت فهد بن عبدهللا المهوس. 454

هيفاء بنت ناصر بن عبدالعزيز راكان. 455

هيفاء بنت وليد بن عبدالعزيز آل شايع. 456

هيفاء بنت حاتم محمد عسيري. 457

هيفاء بنت نافع النافع. 458

وجدان بنت سعد بن عبدهللا آل عمير القرني. 459

وجدان بنت هالل بن غالب الهذيلي البقمي. 460

وجدان بنت مناجى العضياني العتيبي. 461

وجدان بنت ناصر صالح الحميد. 462

وعد بنت عون بن عبد هللا القرني. 463

وعد بنت محمد بن عبدهللا ابوسميح. 464

وعد بنت محمد بن عبدهللا بن سعيد. 465

وفاء بنت صالح بن عيد  الدهمشي. 466

وفاء بنت قديم بن عويد السبيعي العنزي. 467

وفاء بنت مفلح ابن سعيد القحطاني. 468

وفاء بنت يحى بن محمد بشيري. 469

ياسمين بنت صالح بن محمد الغميز. 470

تعليم اللغةالعربية للناطقات بغيرها
آتيت يا  واورأسوات. 1

أمل الحياة إمام سارو. 2

جويا لويز جاكسون. 3

خديجة باه باه. 4

زينب أوروج عباسي. 5

سارة فاطمة محمد عبد القاري. 6

صالحة ساميد مانغوتارا. 7

صفية عبدهللا بالد. 8

عائشة عاكيم عاكيم. 9

فاطمة حامد حامد. 10

ليلي بولوت. 11

ما ران ران. 12

مريم مهدي ميرآتو. 13

نحيمة ماونتول فيمفينج. 14
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خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي  1439- 1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف األولى

كلية علوم الحاسب والمعلومات
أريج بنت فهد بن سليمان البهالل. 1

كلية اللغات
أميمه بنت محمد كشتو. 1
بانه بنت مهند محمود حميده. 2
دعد بنت عبدهللا الكردي. 3

شهد بنت مفرس العتيبي. 4

كلية الخدمة االجتماعية
شهد بنت مفرس العتيبي. 1
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خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي  1439- 1440هـ الحاصالت على مرتبة الشرف الثانية

كلية التمريض
أثير بنت خالد بن أحمد العليط. 1
اجواد بنت محمد بن صالح المقرن. 2
رغد بنت بجاد بن فائز العلوي الحربي. 3
رفعه بنت هادي بن عوض الحيده الدوسري. 4
نجود بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الغريري. 5

كلية علوم الحاسب والمعلومات
عهود بنت سعيد غرم هللا الجندبي الزهراني. 1

كلية التصماميم والفنون
الهام بنت جبران المالكي. 1
روان بنت علي عبدهللا الغامدي. 2

فهدة بنت عبدالسالم عبدالعزيز السلمان. 3

كلية اللغات
أالء بنت صالح منير القطب. 1
أالء بنت ماجد محمد السقا. 2
إسراء بنت أحمد جمال بطحيش. 3
أشواق بنت حسن بن سلمان الفيفي االبياتي. 4
أمل بنت عثمان بن عبدهللا العساف. 5
اية بنت محمد مروان عنبي. 6
رغد بنت شايع الشايع. 7

سارة بنت عناز بن حسن الحربي. 8
لنا بنت خالد بن صالح الصنقر. 9
مرام بنت يوسف بن مبارك الضرغام. 10
منار بنت عبدالرحمن الصالح. 11
منال بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الصانع. 12
نجالء بنت عثمان بن صالح الخليفي. 13

نوف بنت منصور بن سعيد الزهراني. 14

كلية الخدمة االجتماعية
أحالم بنت تركي العنزي. 1
أميرة بنت حمود بن حامد الشهري. 2
بيان بنت محمد موسى الزهراني. 3
روان بنت محمد بن علي القصيمي. 4
سارة بنت عبدهللا بن ناصر العنبر. 5
شذى بنت حمود بن العلوي الحربي. 6
شهدبنت سليمان بن عبدهللا الدوسري. 7
مريم بنت يحي الفيفي. 8
هاجر بنت نايف مطر الحربي. 9

هبه بنت موسى علي الزهراني. 10

كلية المجتمع
لجين بنت محمد بن عبدهللا ناصر المعيلي. 1
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كلية التمريض 
أثير بنت شفاي بن محمد السبيعي العنزي. 1

أثير بنت ناصر بن إسماعيل معافي. 2

أثير بنت حسن مبشر العمري. 3

أحالم بنت مطر ضاوي السليمي الحربي. 4

أسرار بنت عبدالرحيم بن محمد المالكي. 5

أشواق بنت موسى جمعة الخيبري. 6

ابتهال بنت فريد بن زيد الدريهم. 7

ابتهال بنت محمد محسن النخلي. 8

أثير بنت خالد بن أحمد العليط. 9

أثير بنت عثمان بن عبدهللا آل بخات الشهري. 10

اجواد بنت محمد بن صالح المقرن. 11

أروى بنت ياسر بن هاشم القحطاني. 12

أريج بنت حامد الشاطري المطيري. 13

آالء بنت حمود بن محمد جباري. 14

العنود بنت عبدالرحمن بن ناصر الجمعان. 15

العنود بنت علي وريور المهيمزي الرشيدي. 16

أماني بنت محمد منيرالبقمي. 17

إيالف بنت عمر بن محمد العصيمي. 18

بدور بنت دوخي بن هالل الشلوي. 19

جميلة بنت معتق عايض الداموكي الرشيدي. 20

جواهر بنت سعد بن محمد الحمود. 21

جواهر بنت عبدهللا بن راشد الحرابي. 22

جوري بنت عمربن صالح الضمري الزهراني. 23

حصة بنت عايض بن عوض المطيري. 24

ربى بنت فهد بن مرشد بن سلطان المرشد. 25

رزان بنت وليد بن عبدهللا الصفيان. 26

رغد بنت بجاد بن فائز العلوي الحربي. 27

رغد بنت محمد بن سعد الفقي. 28

رغد بنت يحيى بن علي االخرش. 29

رفعه بنت هادي بن عوض الحيده الدوسري. 30

رهف بنت منصور بن عاجب الضاعن العجمي. 31

رهف بنت عبد الصمد فلمبان. 32

روابي بنت عمر بن صالح باسالم. 33

روان بنت أحمد بن فاروق آل جياللي. 34

روان بنت رسمي بن الفي الهيري الخيبري. 35

روان بنت علي بن عمربن قحطان العوبثاني. 36

روان بنت عثمان فهيد بن سليمان الشاللي. 37

ريم بنت حمود بن حجي الفريجي الرويلي. 38

ريم بنت عوض بن شامان العميري العنزي. 39

زهور بنت محمود بن يوسف الصومالي. 40
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سارة بنت سعود بن راشد العميرة. 41

سارة نواف حمدان العتيبي. 42

سحر بنت محمد بن حسين حكمي. 43

سلطانه بنت محمد فجحان الخنفري العتيبي. 44

سوزان بنت محمد نور الدين عرار. 45

شادن بنت عبدالرحمن بن دريح العبيد. 46

شروق بنت حسن أحمد ابو جبعه. 47

شوق بنت عبدالرحيم أحمد حسين الدوشان. 48

صالحه بنت لحمان عجيم ال بسان الحربي. 49

عائشة بنت عبدالرحمن  أحمد عبد هللا هزازي. 50

علياء بنت عبدهللا بن محمد العندس. 51

غادة بنت يوسف بن سليمان الخليفه. 52

غدير  بنت خالد بن سلطان باهبري. 53

غيداء بنت محمد بن عبدالرحمن الجويعد. 54

لطيفة بنت ركيان بن محمد الركيان. 55

لولوه بنت محمد بن عبدهللا أبوتيلي. 56

ليلى بنت محمد بن مقبول كريري. 57

لينة بنت أحمد بن محمد عبدالرحمن باوارث. 58

مشاعل بنت عمر بن سالم باعوض. 59

مشاعل بنت فهيد بن عبدهللا السبيعي. 60

مالك بنت مانع محمد ال حسين األسمري. 61

مالك بنت خالد الشميمري. 62

مالك بنت سالم عيسى بن جميعه. 63

منار بنت محمد ابن علي المشعل الحمراني. 64

منار بنت يوسف بن سعود الشعيل الخيبرى. 65

منال بنت رويشد الرحماني الرشيدي. 66

منال بنت محمد علي الجرودي. 67

مها بنت خالد بن محمد السيوفي. 68

مها بنت حماد حامد البلوي. 69

ميسا بنت عيد رمضان العنزي. 70

نجود بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الغريري. 71

ندى بنت حمد بن  إبراهيم بن محمد بن غيالن. 72

نضيد بنت محمد بن صالح التويجري. 73

نهى بنت فضاء عبد هللا العتيبي. 74

نورة بنت عبدهللا بن سعد الوهيبي. 75

هال بنت مبارك عمر الرمال الشمري. 76

هنادي بنت محمد بن إبراهيم العبيد. 77

هيا بنت ناصر بن إبراهيم الربيعان. 78

وجدان بنت معدي مفرح آل قانص القحطاني. 79

وفاء بنت حسن بن هادي جعفري. 80

وفاء بنت خالد بن عمر الهوساوي. 81
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كلية العلوم 
األحياء

آالء بنت صالح بن سليمان المبرك. 1

أنوار بنت عطاهللا طايع الهجلة المطيري. 2

العلوم الرياضية
رهام بنت محمد بن زيد ال رحمة الفضلي. 1

ريهام بنت صالح بن عبدالرحمن الهذال. 2

مريم بنت سعيد مريع آل بودبيل القحطاني. 3

كلية اآلداب
المكتبات والمعلومات

أشواق بنت محمد الحميدي الدماسي. 1

رواء بنت عبدالرحمن الخلف. 2

كلية علوم الحاسب والمعلومات
الشبكة وأنظمة االتصاالت

أثير بنت حمود بن مقبل الثبيتي العتيبي. 1

العنود بنت تركي سعد محمدي السبيعي. 2

العنود بنت طارق بن عبدهللا الرجعان. 3

سجى بنت قاسم عاروض. 4

علوم الحاسبات
أمجاد بنت حسن بن حسين المالكي. 1

ريم بنت إبراهيم بن حسين اليحيا. 2

سارة بنت أحمد بن نافل الشلوي. 3

سارة بنت عبدالعزيزبن زومان الزومان. 4

في بنت سعد بن ناصر المساعد. 5

نورة بنت سعود بن سعد  المطيري. 6

يارا بنت سعود بن صالح العمار. 7

نظم المعلومات
أريج بنت فهد بن سليمان البهالل. 1

دانية بنت خالد بن سليمان الصهيل. 2

عنان بنت محمد سويلم السريعي الحويطي. 3

عهود بنت سعيد غرم هللا الجندبي الزهراني. 4

فدوى بنت فهد بن سعيد العوض الغامدي. 5

نورة بنت سعد بن صالح الحوتان الغنام. 6

وفاء بنت محمد عبد هللا البطاح. 7
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كلية التصاميم والفنون
التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

الهام بنت جبران المالكي. 1

فاطمة بنت عبد الحميد بن حجازي. 2

التصوير التشكيلي والطباعة
رندا بنت علي بن صالح العبيد. 1

روان بنت عثمان بشير سراج. 2

روان بنت علي عبدهللا الغامدي. 3

سارة بنت سراح حمود الزوكه الشهري. 4

سمربنت راشد بن عثمان السكران. 5

سمر بنت محمد بن عبدهللا الرشيد. 6

فهدة بنت عبدالسالم عبدالعزيز السلمان. 7

مالك بنت بندر بن علي الشويش. 8

تصميم األزياء والنسيج
آالء بنت إبراهيم بن محمد العبودي. 1

تهاني بنت مفرج بن مدعج المنجلي السهلي. 2

كلية اإلدارة واألعمال
االقتصاد

نوف بنت خالد بن عبدالرحمن السليمان. 1

هناء بنت عبد الرحمن بن سليمان القويفلى. 2

هند بنت فواز بن عواد العنزي. 3

المحاسبة
أروى بنت عبدهللا بن بدر الشهراني. 1

أمجاد بنت عواد معيوف السالمي العنزي. 2

بدور بنت عبدالعزيز محمد العميريني. 3

دالل بنت نبيل محمد المبيض. 4

ربى بنت جاسم بن محمد البريه. 5

روابي بنت مبارك بن سعد العتيبي. 6

ريناد  بنت عادل بن عبدهللا الغفيلي. 7

سارة بنت نايف بن فارس العقيل الهرمه. 8

شذى بنت بندر بن عبدالعزيز الحمدان. 9

غيداء بنت عبدهللا بن محمد الشبيكي. 10

في بنت منصوربن صالح الزغيبي. 11

مرام بنت علي بن محمد البراك. 12

منال بنت عبدالعزيز بن عثمان الغريبي. 13

هياء بنت عواد بن شطي السبيعي العنزي. 14

وجدان بنت عبدهللا بن جمعان باتيس. 15

إ
دارة األعمال

لمياء بنت علي يحيى القحطاني. 1
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كلية اللغات
اللغة اإلنجليزية والترجمة

آالء بنت سعيد بن صالح الغامدي. 1

آالء بنت عبدهللا محمد الفاضل. 2

أروى بنت على بن حمزة الفريدي الحربي. 3

أزهار بنت محمد بن عمار الشمراني. 4

أسماء بنت غصاب بن رجاء العنزي. 5

أالء بنت صالح منير القطب. 6

أالء بنت ماجد محمد السقا. 7

أمجاد بنت عبدالعزيز بن سعد الحميدي. 8

أمل بنت عبدالعزيز بن عبدهللا المزيني. 9

أميمه بنت محمد كشتو. 10

إسراء بنت أحمد جمال بطحيش. 11

إبتسام بنت حمدان بن آل فرحه العلياني. 12

أبرار بنت سعود بن ديقان الحربى. 13

أثير بنت أحمد ابن محمد حابش. 14

أثير بنت سليمان بن مزعل االومير. 15

أثير بنت عبيد بن سند العنزي. 16

أحالم بنت عبدهللا صالح المغيري العتيبي. 17

أريج بنت خاطر بن دلى السبيعي العنزي. 18

أريج بنت دخيل هللا بن مسيب الحريص. 19

أسماء بنت أحمد بن علي الشافعي. 20

أسماء بنت محمد ابن حسين بن سليم. 21

أشواق بنت حامد بن عوض العمري الزهراني. 22

أشواق بنت حسن بن سلمان الفيفي االبياتي. 23

أشواق بنت سعيد بن سالم اليامي. 24

أفنان بنت سعيد بن البشيري الزهراني. 25

أفنان بنت منصور صالح بن عقيل. 26

آالء بنت عبدالرحمن الزهيري الغامدي. 27

آالء بنت وليد بن عبدالعزيز السمير. 28

البتول بنت عبدهللا أحمد عسيري. 29

الجوهرة بنت علي بن عبدهللا المجلي. 30

الدانة بنت عبد العزيزبن عبدهللا الخرجي. 31

العنود بنت محمد بن سليمان النقير. 32

العنود بنت ناصر بن محمد البليهيص. 33

العنود بنت ناصر بن محمد الدوسري. 34

العنود بنت خالد محمد المحارب. 35

الفهديه بنت محمد بن عبدالرحمن الفهدي. 36

الهام بنت سعيد المالكي. 37

امال بنت فائح بن منيف المرشدي العتيبي. 38

أماني بنت أحمد بن صالح الحمود. 39

أماني بنت جزاء بن خليف الحنيني الحربي. 40
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أماني بنت عبد الرحمن بن منصور مطشش. 41

أمل بنت عبد هللا محمد السبيعي العنزي. 42

أمل بنت عثمان بن عبدهللا العساف. 43

أمل بنت مسعود طعيمس المطيري. 44

اية بنت محمد مروان عنبي. 45

إيمان بنت سالم بن عبدهللا المزين. 46

بانه بنت مهند محمود حميده. 47

بدور بنت حسن بن حسن أحمد. 48

بشائر بنت محمد بن صالح الشهري. 49

بلسم بنت فهد بن عبدهللا الجابر. 50

ثرياء بنت جمعان بن سعد الدوسري. 51

جواهر بنت معال بن معيض  المطيري. 52

جوهرة بنت علي بن خضر القرني. 53

حصة بنت سعد بن عبدالعزيز الراشد. 54

حصة بنت سلمان بن محمد بن عبيدان. 55

حصة بنت فهد حمد الموح. 56

حنين بنت خالد بن عبدالرحمن بن جنيح. 57

حنين بنت عوض بن ثابت المطيري. 58

خديجة بنت سحيم بن عبدهللا السحيم. 59

خلود بنت خالد بن سليمان عبدهللا القناص. 60

خلود بنت محفوظ سعيد باصلوح. 61

دانة بنت محمد بن محمد نصار. 62

دانية بنت عبدالرحمن بن إبراهيم الزحيفي. 63

دعاء بنت فهد بن سعود العصيمي. 64

دعد بنت عبدهللا الكردي. 65

دنيا بنت قصادي بن علي دباء. 66

ديما بنت عثمان بن عبد العزيز العثمان. 67

رانيا بنت عبدالرحمن بن محمد الشميمري. 68

راويه بنت محمد عائض الجرعي العسيري. 69

رحاب بنت عبدهللا بن سالم الحسن. 70

رزان بنت خالد عبدالرحمن العمودي. 71

رغد بنت خالد بن عمر السالم. 72

رغد بنت شايع الشايع. 73

رغد بنت عبدالحكيم بن حامد الغامدي. 74

رغد بنت فايز بن محسن العوفي الحربي. 75

رنا بنت شليه بن دخيل هللا الصبحي. 76

رناد بنت أحمد بن عمرو العمرو. 77

رنيم بنت أحمد الزهراني. 78

روان بنت سعد بن سعيد الشهراني. 79

روان بنت عبدالعزيزبن دغيثر الدغيثر. 80

روان بنت عبدهللا بن سعييد الشمراني. 81

روان بنت محمد بن سلطان  القحطاني. 82
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روان بنت ناصربن عبدهللا بن حاذور. 83

روان بنت محمد صالح الدوسري. 84

ريانه بنت محمد بن الخنفري القحطاني. 85

ريداء بنت ناصر بن عبدهللا  السلطان. 86

ريما بنت خالد بن علي الدسيماني. 87

ريم بنت براهيم بن سليمان العنبر. 88

ريم بنت علي بن خلوفه ال النهي الشهري. 89

ريم بنت محمد بن إبراهيم الفالح. 90

ريهام بنت باجد بن صيفي المطيري. 91

ريوف بنت إبراهيم بن صالح المسلم. 92

سارة بنت إبراهيم بن راشد ال زنان. 93

سارة بنت إبراهيم بن عبدالرحمن الحجيالن. 94

سارة بنت حمد بن عبدهللا المالكى. 95

سارة بنت سعيد ابن آل موسى العمري. 96

سارة بنت عناز بن حسن الحربي. 97

سارة بنت فهد بن محمد السبيعي. 98

سارة بنت محمد بن عبدهللا الربيعه. 99

سارة بنت ناصر بن سعود الزير. 100

سارة بنت عمر علي الصالحي. 101

سامية بنت محمد مهدي ال ملحان القرني. 102

سديم بنت سليمان بن محمد السمحان. 103

سديم بنت علي بن سعيد الكربوس الزهراني. 104

سعيده بنت مبروك بن البشيري الزهراني. 105

سلمى بنت محمداول بن إبراهيم هوساوى. 106

شماء بنت ناصر بن عبدهللا آل معطش. 107

شوق بنت فالح بن راشد السكران. 108

شوق بنت محمد بن الشنيفي. 109

ضي بنت سويحل بن محمد الدوسري. 110

عائشة بنت عبدهللا بن سالم الحميد. 111

عائشة بنت أحمد بن علي سالمي. 112

عاليه بنت محمد بن عايض الشيباني العتيبي. 113

عبير بنت فهد بن عبداللطيف النفيسه. 114

عبير بنت محمد بن محمد  بن مسفر مباركي. 115

عذاري بنت عبدالرحمن بن سعد آل زعير. 116

عريب بنت ناصر ميشع الفرهودي الشيباني. 117

عهد بنت نايف بن عوض المطيري. 118

غادة بنت عبدهللا بن سليمان شرار. 119

غادة بنت فهد بن عبيد الشعبي الحربي. 120

غدي بنت سالم صالح المسيعيد الشمري. 121

غرام بنت فيصل بن هادي ال مخلص. 122

غيداء بنت أحمد بن محمد المنديل. 123

فاطمة بنت خالد بن سليمان الفنيخ. 124
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فاطمة بنت عبدالعزيز  العويرضي. 125

فاطمة بنت عبدهللا بن راشد الجديعي. 126

فهدة بنت فيصل بن نقاء الدغفلي البقمي. 127

كوثر بنت هالل محمد علي. 128

لجعه بنت نايف بن فالح بن حثلين. 129

لجين بنت على بن طالع عسيري. 130

لطيفة بنت عبدالرحمن بن سعود اللهيب. 131

لطيفة بنت عبدهللا بن سعد الحصان. 132

لمى بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن صبار. 133

لمى بنت عبد الرحمن بن عبد هللا المهنا. 134

لميس بنت بكر علي حسن مقنص. 135

لنا بنت خالد بن صالح الصنقر. 136

لولوه بنت سعود بن أحمد كاللي. 137

ليان بنت فهدبن عبدهللا المطلب. 138

لينا بنت محمدبن مساعد السبيعي. 139

مرام بنت عبدهللا بن السميري العتيبي. 140

مرام بنت يوسف بن مبارك الضرغام. 141

مريم بنت حميد بن محمد العنزى. 142

مشاعل بنت ضيف هللا بن كبيشان  العتيبي. 143

مشاعل بنت علي بن مطلق الحناكي. 144

مشاعل بنت خاطر دلى العنزي. 145

مشاعل بنت مبارك محمد حمود. 146

مالك بنت خالد بن محمد السليمي الحربي. 147

منار بنت أحمد محمد صقير. 148

منار بنت عبدالرحمن الصالح. 149

منال بنت عبدهللا بن عبدالعزيز الصانع. 150

منى بنت حميد بن شامان العنزي. 151

منيرة بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الداود. 152

منيرة بنت عبدالكريم ناصر المنصور. 153

منيرة بنت عبد هللا بن سعود السبيعي. 154

منيرة بنت صالح بن عبدالرحمن بن عبيد. 155

موضي بنت عبداالله بن محمد بن خميس. 156

ميسون بنت وليد بن عبدهللا الفريح. 157

نجاة بنت سعود بن عبدالعزيز القويعي. 158

نجالء بنت إبراهيم بن صالح السحيباني. 159

نجالء بنت عبدهللا بن محمد العريعر. 160

نجالء بنت عثمان بن صالح الخليفي. 161

نجالء بنت مسمار بن سالم القحطاني. 162

نجله بنت عبدالحميد بن مبروك السماعيل. 163

نجود بنت حمود بن مذكر الحبردي العتيبي. 164

نجود بنت عبدالعزيز بن عبدهللا الثامر. 165

ندى بنت أحمد زيتون. 166

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي  1439- 1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

360

ندى بنت سلطان عبيد الشاطري المطيري. 167

ندى بنت محمد بن ناصر الحنيحن. 168

نهله بنت سليمان بن عبدهللا المقيطيب. 169

نهى بنت عبدهللا فيحان العصيمي العتيبي. 170

نوال بنت عبدهللا بن علي المحيني. 171

نور بنت فهد بن حمد الصائغ. 172

نورة بنت جفين بن حسن بن سفران. 173

نورة بنت خالد بن عبدالعزيز البواردي. 174

نورة بنت ماجد بن عبدهللا بن فهد بن ماجد. 175

نورة بنت نافل بن فالح بن عساف العتيبي. 176

نورة بنت سعود محمد السبيعي. 177

نوف بنت رجاء بن مسدح  العنزي. 178

نوف بنت سعيد ابن الزهراني. 179

نوف بنت منصور بن سعيد الزهراني. 180

هاجر أحمد محمد الزهراني. 181

هبه بنت سالمة بن رحيل العنزي. 182

هتون بنت سعد بن السالمي الحربي. 183

هدى بنت أيمن بن عيسي بخاري. 184

هديل بنت ناصر بن فريح العتيبي. 185

هياء بنت منصور بن ناصر الورهي. 186

هيا بنت مهيدي بن مسدح السبيعي العنزي. 187

هيفاء بنت فهد بن صالح بن سليمان. 188

هيلة بنت إبراهيم بن محمد الرشيد. 189

وجدان بنت محمد محمد مجرشي. 190

وضحى بنت خالد حمود الوطيباني المطيري. 191

وعد بنت مسفر بن علي القرني. 192

وفاء بنت دخيل بن بشبش السبيعي العنزي. 193

ياسمين بنت حسين بن منصور الدوسرى. 194

اللغة الفرنسية والترجمة
ابتهال بنت ناصر مسند المطيري. 1

امتنان بنت عبد اللطيف  بن عمر العمري. 2

بيان بنت عبدالعزيز بن عبدالعزيز الجبالي. 3

حال بنت بسام بن  محسن عطاهللا. 4

رندا بنت حسين كأمل ادم. 5

روابي بنت مساعد بن عبدالرحمن الصالح. 6

روان بنت حمد العمري الحربي. 7

سارة بنت عبدالوهاب إبراهيم العبدالوهاب. 8

سلمى بنت عمر عبدالرحمن الشريف. 9

غادة بنت ظافر علي الكناني الشهري. 10

لمياء بنت سلمان بن محمد الناصر. 11
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مشاعل بنت أحمد بن عمر العمودي. 12

ميساء بنت خالد بن إبراهيم السياري. 13

يارا بنت إبراهيم بن محمد العريفي. 14

كلية الخدمة االجتماعية
أمجاد بنت عجب بن عيد العتيبي. 1

أمواج بنت عقاب بن عواد الحربي. 2

إبتسام بنت حسن بن محمد عواجي. 3

ابتهال بنت عبدهللا بن محمد التميمي. 4

ابتهال بنت سليمان محمد البهدل. 5

أحالم بنت تركي العنزي. 6

أحالم بنت حميد بن خلف العنزي. 7

أريج بنت فهد العفاري. 8

أفنان بنت مطلق بن غزاي المقاطي العتيبي. 9

الجوهرة بنت ملفي العنزي. 10

العنود بنت منصور بن محمد الخرينق. 11

الهنوف بنت عبدهللا بن ناصر اليوسف. 12

أمل بنت عبدهللا بن سعد ال مليح الغامدي. 13

أميرة بنت حمود بن حامد الشهري. 14

أنوار بنت عبدالرحمن بن عبدالكريم الجميل. 15

بيان بنت عبدهللا بن إبراهيم السويلم. 16

بيان بنت محمد موسى الزهراني. 17

جواهر بنت عمر بن راشد الطمره. 18

جيهان بنت بداح فيحان الدعجاني. 19

حنان بنت خالد بن سليمان الزيد. 20

حنين بنت عبدالرحمن بن محمد المسيعد. 21

حنين بنت سالم سعيد المحمد. 22

حورية بنت خالد بن علي الهيب. 23

خديجة بنت حسن الوادعي. 24

ذكرا بنت صالح بن محمد بن سفيران. 25

رغد بنت سليمان إبراهيم المشوح. 26

رهف بنت سعيد سفر الجثانين الشهراني. 27

رهف بنت عايض القرني. 28

روابي بنت سعود سعد الضبيطي المطيري. 29

روابي بنت صالح بن عبدهللا القباع. 30

روان بنت سعد بن محمد ال حتيت الشهري. 31

روان بنت سويد العنزي. 32

روان بنت محمد بن علي القصيمي. 33

ريانه بنت إبراهيم بن ناصر العبدهللا. 34

ريف بنت محارب بن عثمان المحارب. 35

ريم بنت مطلق بن مرزوق الشيباني العتيبي. 36

سارة بنت رشيد بن عبد هللا بن دواس. 37
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سارة بنت سلطان بن محسن العتيبي. 38

سارة بنت صالح بن سويلم النملة. 39

سارة بنت أحمد الخرعان. 40

سارة بنت جابر بن محمد معيض آل قانعه. 41

سارة بنت سعدون بن مثيب الدوسري. 42

سارة بنت عبدهللا بن ناصر العنبر. 43

سارة بنت محمد بن عبدالرحمن الغريبي. 44

سارة بنت ناصر كليفيخ المخاريم الدوسري. 45

سارة بنت مرزوق صنيدح الخالدي. 46

سحر بنت راشد بن عبدالرحمن العصيمي. 47

سمر بنت خالد الواصل. 48

شذى بنت حمود بن العلوي الحربي. 49

شهدبنت سليمان بن عبدهللا الدوسري. 50

شهد بنت مفرس العتيبي. 51

عائشة بنت عبدهللا الزهراني. 52

عائشة بنت محمد علي ال هيازع األسمري. 53

عائشة بنت يحيى بن هادي حدادي. 54

غديفا بنت الحميدي بن محمد المورقي. 55

غيداء بنت عبدهللا بن سعد العتيق. 56

فوزية بنت محمد بن علي هادي. 57

لطيفة  بنت عبدهللا بن إبراهيم السنان. 58

لطيفة بنت فهد بن محمد النويجم. 59

لمياء بنت خالد بن سعد بن دوس. 60

لولوه بنت إبراهيم محمد عبدالعزيز الفوزان. 61

لينا بنت عبدهللا منديل البراك. 62

مرام بنت محمد بن فواز الفواز. 63

مريم بنت يحي الفيفي. 64

مشاعل بنت حزام حمود العصيمي العتيبي. 65

مشاعل بنت علي بن فائز الشهري. 66

مالك بنت إبراهيم بن محمد المطيري. 67

مالك بنت سعود بن عبدالعزيز الجريفاني. 68

مالك بنت هاضل محسن الثوري السبيعي. 69

منار بنت عبدهللا بن عبدالرحمن السالمه. 70

منال بنت خالد بن عبدهللا الملفي. 71

منيرة بنت ناصر بن عيد الجازع الجهني. 72

نورة بنت صالح سعد الصالح. 73

نورة بنت فهاد بن محمد المتعب. 74

نورة بنت محمد بن صالح بن رشيدان. 75

نورة بنت محمد بن عبدهللا الجبر. 76

نورة بنت مساعد مشعان المرشدي العتيبي. 77

نوف بنت عويد بن زريق الشمري. 78

نوف بنت سعيد محمد الشهراني. 79
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هاجر بنت نايف مطر الحربي. 80

هبه بنت سامي بن عبيد العتيبي. 81

هبه بنت موسى علي الزهراني. 82

هال بنت محمد الدخيل. 83

هوازن بنت عبدهللا بن النفيعى العتيبي. 84

هياء بنت عبدالرحمن بن أحمد البارقي. 85

وجدان بنت خالد باجعمان. 86

وعد بنت مسفر العتيبي. 87

كلية المجتمع
علوم الحاسبات وتقنية المعلومات

سديم بنت عبدالرحمن بن ذعار المهري. 1

شادية بنت ضحيوي فرحان العنزي. 2

لجين بنت محمد بن عبدهللا بن ناصر المعيلي. 3

خريجات الفصل الصيفي للعام الجامعي  1439- 1440هـ



الخريجات للعام 1440/1439هـ

364


