
 

 خريجات قسم التصميم الداخل  
 

 اسم الخريجة الرقم الجامع   فصل التخرج فصل التخرج الرقم التسلسل  

 أالء أحمد فيصل النارص 27120394 2010-2011 312 1

 سليمان الفهيد بشاير بنت عبدهللا بن 27120235 2010-2011 312 2

 ايمان بنت محمد بن راشد الهاجري 27120231 2010-2011 312 3

 إيمان بنت اسامة بن علي برناوي 27120230 2010-2011 312 4

 هناء بنت حمد بن عبد العزيز المكتوم 27120358 2010-2011 312 5

زع 27120243 2010-2011 312 6 ي نارص المهي 
 حنان مرضز

 جميله محمد محمود الفقيه 27120407 2010-2011 312 7

ي  27120316 2010-2011 312 8
 ليل بنت عبدالكريم بن علي البحرانز

 منز بنت فواز بن حامد الشمري 27120325 2010-2011 312 9

 نوره بنت محمد بن أحمد التويجري 27120385 2010-2011 312 10

 الرحمن البدر وفاء بنت ابراهيم بن عبد  27120368 2010-2011 312 11

ي المسلمي  27120402 2010-2011 312 12  زهراء بنت علي بن حج 

 بيان بنت دبيان بن عبدهللا الدبيان 27120237 2010-2011 313 13

 غاده بنت خليفه بن سباع الخالدي 27120299 2010-2011 313 14

 أروى بنت سليمان بن عبدالمحسن الشمري 27120213 2011-2012 322 15

 رندا بنت علي بن سليمان السلوم 27120272 2011-2012 322 16

 فايزه بنت عبيد بن صنهات الشمري 27120309 2011-2012 322 17

 افنان بنت رضا بن منصور آل رامس 28120010 2011-2012 322 18

ي بنت ادريس بن عبدالمالك علي  28120048 2011-2012 322 19
 امانز

 أمجاد بنت ابراهيم بن عبدهللا الفواز 28120052 2011-2012 322 20

 أنفال بنت راشد بن عبدالعزيز العقيلي  28120055 2011-2012 322 21

 بدور بنت خالد بن صالح الطريري 28120089 2011-2012 322 22

 فرح بنت عماد بن نارص الميضان 28120115 2011-2012 322 23

 بن سيف السعدونلينه بنت عبدهللا  28120191 2011-2012 322 24

ز عاشور 28120201 2011-2012 322 25  مي بنت ماهر بن حسي 

 نوره بنت فهد بن عبدهللا الغويري 28120269 2011-2012 322 26

 ساره بنت عبدالكريم بن عبدالرحمن البواردي 28120310 2011-2012 322 27

 اليامي  28120340 2011-2012 322 28
ز  تغريد بنت ابراهيم بن حسي 

 ثراء بنت فيصل بن عبدهللا المنديل 28120343 2011-2012 322 29

ز الموىس 28120415 2011-2012 322 30  منال بنت ابراهيم بن حسي 

 فاطمة بنت أحمد بن محمود االنصاري 27120301 2012-2013 331 31

 الشيماء بنت حسن بن احمد منش   28120036 2012-2013 331 32

ي  28120082 2012-2013 331 33
 بدرية بنت مساعد بن احمد الحارن 

 ايثار بنت يوسف بن عبدالرحمن الصائغ 28120110 2012-2013 331 34

ز  28120128 2012-2013 331 35  فاطمة بنت أحمد بن حبيب بوخمسي 

ز  28120137 2012-2013 331 36  فاطمه بنت خلف بن ابراهيم البوعيني 



 

التخرجفصل  فصل التخرج الرقم التسلسل    اسم الخريجة الرقم الجامع   

 روان بنت مبارك بن أحمد النهدي 28120362 2012-2013 331 37

 داليه بنت خالد بن محمد با حمدان 28120099 2012-2013 332 38

 فاطمه بنت سعود بن بدر المقاىط 28120131 2012-2013 332 39

 الخالديمريم بنت خالد بن ماجد  28120212 2012-2013 332 40

ه بنت محمد بن براهيم المعتاز 28120235 2012-2013 332 41  مني 

ز  28120274 2012-2013 332 42  قماشه بنت عادل بن مبارك البوعيني 

 ريم بنت عبدهللا بن مني  الجعيد 28120286 2012-2013 332 43

 ساره بنت أحمد بن عبدالعزيز المقبل 28120309 2012-2013 332 44

 ساره بنت محمد بن عبدهللا المرشود 28120314 2012-2013 332 45

 شيم بنت حسن بن سالم الدورسي 28120329 2012-2013 332 46

ي  28120342 2012-2013 332 47
 تنعيم بنت حمود بن عبيان الجهنز

 أروى بنت أحمد بن سالم النفيعي  28120359 2012-2013 332 48

 وعد بنت صالح بن محمد العبودى 28120421 2012-2013 332 49

 افنان بنت عبدالرحمن بن حامد باعقيل 29120014 2012-2013 332 50

 آالء بنت مقرن بن عبدالرحمن المقرن 29120031 2012-2013 332 51

 بشاير بنت جمال بن نارص الجبي   29120063 2012-2013 332 52

 صالح نصيفروان بنت احمد بن  29120095 2012-2013 332 53

ي  29120114 2012-2013 332 54
 ساره بنت عطيه بن احمد الثقفز

 مريم بنت علي بن احمد العوى 29120199 2012-2013 332 55

 مها بنت محمد بن أحمد الغامدي 27120331 2013-2014 341 56

ه بنت سعيد بن محمد الفضلي  27120397 2013-2014 341 57  مني 

ي 28120042 2013-2014 341 58 ز  أمل بنت عبدالعزيز بن فارس العيز

ي  28120081 2013-2014 341 59  بدور بنت فهد بن محمد الحلين 

 بشاير بنت سليمان بن عبدهللا النوشان 28120086 2013-2014 341 60

ز بيت المال 28120188 2013-2014 341 61  ليل بنت طه بن ياسي 

 عبدالرحمن بن سالم المهنامها بنت  28120199 2013-2014 341 62

 مالك بنت صالح بن صالح الصاعدي 28120203 2013-2014 341 63

ز  28120243 2013-2014 341 64  نجالء بنت نارص بن خليفه البوعيني 

 نعمه بنت نارص بن باصم الحداد 28120252 2013-2014 341 65

 البعيجاننوره بنت عبدالحكيم بن احمد  28120266 2013-2014 341 66

 ساره بنت سعيد بن احمد العمري 28120317 2013-2014 341 67

 ساره بنت صالح بن علي الجابر 28120320 2013-2014 341 68

 رسيا بنت حماد بن محمد الحماد 28120322 2013-2014 341 69

 روان بنت عبدالرحمن بن محمد فلمبان 28220003 2013-2014 341 70

ه بنت خالد بن عبدهللا الغويري 29120027 2013-2014 341 71  امي 

 آالء بنت ادريس بن عبدالمالك علي  29120046 2013-2014 341 72

 حنان بنت غازي بن عبدهللا سليهم 29120073 2013-2014 341 73

ي  29120085 2013-2014 341 74  دعاء بنت عبدهللا بن احمد الحاج 



 

 اسم الخريجة الرقم الجامع   فصل التخرج فصل التخرج الرقم التسلسل  

ي  29120093 2013-2014 341 75
 روان بنت محمدعلي بن عبدالرحيم اىس 

ز  29120096 2013-2014 341 76 ز بن يجي حسي   روان بنت حسي 

 فاطمه بنت علي بن قاسم الخاطر 29120172 2013-2014 341 77

 فاطمه بنت علي بن حبيب أبو رسير 29120175 2013-2014 341 78

 نوره بنت محمد بن مهدي اليامي  29120241 2013-2014 341 79

 أبرار بنت محمد بن أحمد الشايب 29120005 2013-2014 342 80

 خوله بنت حمد بن خالد العبد القادر 29120078 2013-2014 342 81

 دعاء بنت محمد بن يوسف الهاشمي  29120084 2013-2014 342 82

 روان بنت علي بن حسن الدغار 29120097 2013-2014 342 83

ي  29120164 2013-2014 342 84  عهود بنت عبدالرحمن بن دليش الحرن 

ز بن عبدالمحسن المحمدصالح 29120169 2013-2014 342 85  فاطمه بنت حسي 

 فيضه بنت طالل بن سويد الخالدي 29120184 2013-2014 342 86

 محمد الدورسيمروه بنت احمد بن  29120193 2013-2014 342 87

ي  29120206 2013-2014 342 88
 منال بنت جمعان بن رمضان الزهرانز

ي  29120244 2013-2014 342 89  نوف بنت تركي بن عبدالعزيز الحرن 

ز  29120269 2013-2014 342 90  هيفاء بنت حسن بن مطر البوعيني 

 سماح بنت يوسف بن عبدهللا الجمعان 29120490 2013-2014 342 91

 روان بنت عبد هللا بن أحمد آل روضه الغامدي 30120167 2013-2014 342 92

 سميه بنت عبد الرؤف بن محمد الناجم 30120224 2013-2014 342 93

 فاطمه بنت عبد هللا بن محمد السهلي  30120300 2013-2014 342 94

 مها بنت صالح بن احمد الفوزان 30120379 2013-2014 342 95

ز بنت مرشد بن ابراهيم العقيلي  27120467 2014-2015 351 96  ياسمي 

ز  28120085 2014-2015 351 97  بشاير بنت راشد بن غنام البوعيني 

 مزنة بنت محمد بن عبدهللا الحميدان 28120229 2014-2015 351 98

 االء بنت عارف بن أحمد النصار 29120016 2014-2015 351 99

 بن علي الموىس 29120106 2014-2015 351 100
ز  ساجده بنت حسي 

ي  29120180 2014-2015 351 101
ز القحطانز  فاطمه بنت اسماعيل بن حسي 

 نواره بنت أحمد بن محمد العصيمي  29120228 2014-2015 351 102

ي  29120242 2014-2015 351 103
 نوره بنت إبراهيم بن سعد القحطانز

ي بن سباع الخالدي 29120448 2014-2015 351 104
 شاهة بنت ثوينز

 حصه بنت عبدالرحمن بن عبدالعزيز اباالخيل 30120122 2014-2015 351 105

ي  30120383 2014-2015 351 106
ز العرينز ي بنت محمد بن حسي 

 موضز

 هند بنت سعيد بن عبدهللا الغامدي 30120452 2014-2015 351 107

 صالح بن عمر حريريعال بنت  28120272 2014-2015 352 108

ي 28120414 2014-2015 352 109 ز  مها بنت شامي بن هدالن العيز

 زينب بنت سعيد بن موىس القطان 29120103 2014-2015 352 110

 فاطمه بنت ابراهيم بن صالح االنصاري 29120183 2014-2015 352 111

 ندى بنت يعقوب بن يوسف المقرقش 29120220 2014-2015 352 112



 

 اسم الخريجة الرقم الجامع   فصل التخرج فصل التخرج الرقم التسلسل  

 هيا بنت خليفه بن عبدهللا العواد 29120261 2014-2015 352 113

زع 29120270 2014-2015 352 114  بدور بنت محمد بن نارص المهي 

ي 29120277 2014-2015 352 115  بشاير بنت صقر بن صغي  المطي 

 آمنه بنت محمد بن عبدهللا آل حماد 29120406 2014-2015 352 116

 خديجه بنت محمد بن عبدهللا آل حماد 29120407 2014-2015 352 117

 أروى بنت صالح بن احمد العمري 30120041 2014-2015 352 118

ي  30120061 2014-2015 352 119
 أسماء بنت محمد بن عبدهللا الشمرانز

 بشاير بنت احمد بن غرم هللا الغامدي 30120095 2014-2015 352 120

ي  30120106 2014-2015 352 121
كستانز  بيان بنت محمد بن عبداالحد الير

ي  30120124 2014-2015 352 122
 حظيه بنت حمد بن حامد الجدعانز

ي  30120239 2014-2015 352 123
 شمس بنت عبدالعزيز بن سعد القحطانز

 هبه بنت أحمد بن علي الخزعل 30120444 2014-2015 352 124

 والء بنت عبدالجليل بن علي النرص 30120479 2014-2015 352 125

 زينب بنت سعيد بن محمد العلوي 30220009 2014-2015 352 126

 فاطمه بنت محسن بن أحمد المعلم 30220016 2014-2015 352 127

 المثالفاطمه بنت خالد بن محمد  31120012 2014-2015 352 128

 ساميه بنت شعالن بن حامد الغامدي 31120032 2014-2015 352 129

 رشا بنت محمد بن عمر بارقبه 31120043 2014-2015 352 130

ي  31120057 2014-2015 352 131 ي بن دغيليب الحرن 
 أروه بنت الفز

 دعاء بنت سعيد بن منصور القضيب 31120101 2014-2015 352 132

ز  31120110 2014-2015 352 133  مشاعل بنت خليفه بن مبارك البوعيني 

ز  31120112 2014-2015 352 134  شمس بنت فضل بن سعد البوعيني 

 بنان بنت سامي بن احمد الجميعه 31120423 2014-2015 352 135

ين 31220007 2014-2015 352 136  سديم بنت سليمان بن حمد الجي 

 سفانه بنت إبراهيم بن صالح الراججي  29120122 2015-2016 361 137

 الجازي بنت عبد الكريم بن سويلم الرويلي  30120010 2015-2016 361 138

 أري    ج بنت أحمد بن علي آل فيدمه 30120046 2015-2016 361 139

 أشواق بنت محمد بن حمد الحماد 30120063 2015-2016 361 140

 عبد الرحمن بن نارص العيفانأفنان بنت  30120067 2015-2016 361 141

 روان بنت عبد هللا بن أحمد بن سالم الغامدي 30120166 2015-2016 361 142

 صبحا بنت فرحان بن منيف الشمري 30120249 2015-2016 361 143

ز  30120277 2015-2016 361 144  عنود بنت محمد بن عيش البوعيني 

 بن طاهر المطر كوثر بنت جميل 30120318 2015-2016 361 145

 أجيال بنت عمر بن نارص الشلفان 30120492 2015-2016 361 146

ز عثمان 30220007 2015-2016 361 147 ى بنت سعد بن حسي   بش 

 وفاء بنت زايد بن محمد العمري 30220031 2015-2016 361 148

 مريم موىس عبدهللا حمزي 31120037 2015-2016 361 149

ز  31120086 2015-2016 361 150 ز بوخمسي   آمنه عبد الحميد ياسي 



 

 اسم الخريجة الرقم الجامع   فصل التخرج فصل التخرج الرقم التسلسل  

 أمل سلطان صالح آل الحارث 31120137 2015-2016 361 151

ي  31120158 2015-2016 361 152
 ابتهال عايض دشن القحطانز

 نوره ابراهيم عبدهللا الغفيلي  31120241 2015-2016 361 153

 شهد لوذان عايد الشمري 31120400 2015-2016 361 154

 مها عبدالرحمن درويش معجون 31120413 2015-2016 361 155

 أفنان بنت فضل بن محمد المعلمي  29120045 2015-2016 362 156

ز بنت عبدهللا بن أحمد الحداد 29120216 2015-2016 362 157  ميامي 

 مرام ظافر علي الشهري 29220010 2015-2016 362 158

ي  30120107 2015-2016 362 159
 تغريد بنت علي بن سعيد القحطانز

ز بنت فيصل بن عقالء العقالء 30120129 2015-2016 362 160  حني 

 ساره بنت عاشق بن مزيد السبيعي  30120198 2015-2016 362 161

ي  30120247 2015-2016 362 162
 شيماء بنت عبد هللا بن علي العوفز

يم 30120310 2015-2016 362 163 ز  فاطمة بنت صالح بن عبدهللا المخي 

ي  30120446 2015-2016 362 164
 هبه بنت هادي بن سالم الفيفز

 نورة بنت علي بن محمد المري 30220027 2015-2016 362 165

 آل سليمانساره بنت حمد بن حمد  30220039 2015-2016 362 166

 ابرار عبدهللا حميد العمري 31120016 2015-2016 362 167

 رحمه سعد سلطان المولد 31120036 2015-2016 362 168

 مروه محمد احمد الشاوي 31120068 2015-2016 362 169

ز  31120076 2015-2016 362 170  مريم خالد مبارك البوعيني 

ي  عبي  سعيد  31120111 2015-2016 362 171
 علي القرنز

 رند عبدهللا علي الشهري 31120143 2015-2016 362 172

ي  31120217 2015-2016 362 173
 ريانه خالد مسعود القحطانز

 امنه بدر هاشم الساده 31120274 2015-2016 362 174

 نوره عوض محمد السمع 31120355 2015-2016 362 175

ي هيا مسفر  31120373 2015-2016 362 176  عبدهللا الجنون 

ز  32120018 2015-2016 362 177  عائشه معيوف خليفة البوعني 

 محمد اليامي  32120061 2015-2016 362 178
ز ة حسي   مني 

 رنيم حسن علي فليحان 32120093 2015-2016 362 179

 هاجر سعيد سعد المهناء 32120107 2015-2016 362 180

 سعيد مرزوق الغامديفاطمة  32120116 2015-2016 362 181

 رؤى نصار حمود النصار 32120180 2015-2016 362 182

 بيان عبدالمحسن عبدهللا الموىس 32120183 2015-2016 362 183

 رغد عوده عبدالرحمن الشمري 32120227 2015-2016 362 184

 مريم يوسف محمد الصقر 32120372 2015-2016 362 185

ز  32120387 2015-2016 362 186  عائشه علي أحمد البوعيني 

 وعد سعد سالم الهاجري 32120450 2015-2016 362 187

 لما اسماعيل محمد جرادة 32120473 2015-2016 362 188



 

 اسم الخريجة الرقم الجامع   فصل التخرج فصل التخرج الرقم التسلسل  

 رؤى محمد عبدهللا الشهري 32120477 2015-2016 362 189

 اري    ج مروان خليل الشافعي  32120481 2015-2016 362 190

 أبرار خالد بن رجب بخاري 34120445 2015-2016 362 191

 احالم عبد العزيز احمد الزريق 31120380 2016-2017 371 192

 آمنه أحمد عبدالرحمن السميح 31120126 2016-2017 371 193

 الخالدي بشاير عبد الرحمن عويد  31120430 2016-2017 371 194

 فادية محمد حكمت فيصل العسلي  32120168 2016-2017 371 195

 هاجر سعد فايز الدورسي 31120293 2016-2017 371 196

 خديجه عبدهللا مبارك الخالدي 32120099 2016-2017 371 197

 نوره بنت يحن  بن حمدان النارص 30120427 2016-2017 371 198

 روند محمود عبدالرحمن المضيان 32120420 2016-2017 371 199

 ساره بنت سعد بن عثمان الغامدي 30120195 2016-2017 371 200

 سميه عبدالمحسن عبدهللا الرشود 32120053 2016-2017 371 201

ي 32120074 2016-2017 372 202 يده الظفي  ي رس 
 عائشه ردينز

ي  31120421 2016-2017 372 203  أروى محمد إبراهيم الزغين 

 أثي  علي جمعه الكليب 33120277 2016-2017 372 204

 بيان سعيد أحمد شويل 33120425 2016-2017 372 205

ز العيد 33120142 2016-2017 372 206  ابتهال عبدهللا ياسي 

 ابتهال عبدالمنعم محمد الزويد 33120198 2016-2017 372 207

 خلف أحمد العمري إبتهال 32120218 2016-2017 372 208

ي  33120249 2016-2017 372 209
 ارساء احمد طوير الزهرانز

 فاطمة عباس علي المحمد 32120090 2016-2017 372 210

 فاطمه سعود عبدالعزيز القعيمي  32120404 2016-2017 372 211

 هيا علي أحمد النعيمي  31120189 2016-2017 372 212

 لولوه عبدهللا عبدالكريم اليلك 33120375 2016-2017 372 213

ة مطلق عبدهللا الخضي   32120201 2016-2017 372 214  مني 

 روان خالد عبدهللا النعيم 33120213 2016-2017 372 215

 ريم عبدهللا رابح الرشيدي 32120154 2016-2017 372 216

 ريم أديب فهد الزامل 32120190 2016-2017 372 217

ي  29120462 2016-2017 372 218  الحرن 
ز  ريم سعود حسي 

 سمر سالم عبدالرحمن الشمري 32120208 2016-2017 372 219

 شهد عبدالكريم صالح العثمان 32120112 2016-2017 372 220

 سىه عالي شنيف العيش 33120223 2016-2017 372 221

ي  33120309 2016-2017 372 222
 سميه علي محمد اليمانز

 وضج حمد راشد السلولي  32120338 2016-2017 372 223

ي  30120464 2016-2017 372 224  وئام بنت عوض بن معيض الحرن 

 وئام محمد غرم هللا الغامدي 33120137 2016-2017 372 225

 فاطمة هشام علي المكي  32120202 2016-2017 372 226



 

 الخريجة اسم الرقم الجامع   فصل التخرج فصل التخرج الرقم التسلسل  

 رويداء سعد حميدان الشمري 32120132 2016-2017 372 227

ز عاشور 33120114 2016-2017 372 228  ساره نبيل امي 

 شهد خالد عبداالله العبيد 33120169 2016-2017 372 229

 شهد عماد عبدالرحمن الجي   33120176 2016-2017 372 230

 أحمد الفري    حمروى يوسف  31120298 2017-2018 381 231

 غدير بنت توفيق بن عبدهللا الزوري 31120384 2017-2018 381 232

 شهد عامر حميد الطلجي  32120062 2017-2018 381 233

ي بوقس 32120102 2017-2018 381 234
انز ز طي   دعاء حسي 

 عهود فهد عبدهللا ال دخيخ 32120185 2017-2018 381 235

 ساره جازع مسفر اليامي  33120018 2017-2018 381 236

ي  33120062 2017-2018 381 237  امجاد مصلح حامد العتين 

ي  33120088 2017-2018 381 238
 رغد محمد صالح الشحانز

ي  33120119 2017-2018 381 239
 ساره مناجي محمد الشهرانز

ي  33120143 2017-2018 381 240  اروى فيصل حسن مغرن 

 ساره عوض مجدوع الشهري 33120243 2017-2018 381 241

 لميس عبدهللا مسفر الغامدي 33120349 2017-2018 381 242

 ابرار سامي احمد الجميعه 34120400 2017-2018 382 243

 افنان سمي  احمد غزيز 32120032 2017-2018 382 244

 امجاد عصام احمد العطية 32120158 2017-2018 382 245

 ايمان ذياب علي الرشيدي 33120307 2017-2018 382 246

ي  34120009 2017-2018 382 247  أبرار باجد بركه الحرن 

ي  33120204 2017-2018 382 248
 أثي  عبدالعزيز صالح الحصينز

 أمامة سمي  عبدالرحمن الطويل 34120081 2017-2018 382 249

 أمل أسامه علي برناوي 32120489 2017-2018 382 250

ي 34120415 2017-2018 382 251 ز  أنوار مثقال مطارد العيز

 حسنز ابراهيم نارص الهاشم 34120078 2017-2018 382 252

ز عبد الرحمن راشد الرشيد 32120007 2017-2018 382 253  حني 

ز  33120379 2017-2018 382 254  رغد حسان محمد االمي 

 رنيم خالد سليمان الحميد 33120238 2017-2018 382 255

 رهام احمد جابر النمري 34120182 2017-2018 382 256

 روان صالح عبدهللا الغامدي 33120153 2017-2018 382 257

 روان عبدالرحمن سعيد باحفظ هللا 33120241 2017-2018 382 258

 روان مساعد عبدهللا العيد 34120156 2017-2018 382 259

 رؤى صالح سعيد العبيدي 34120218 2017-2018 382 260

ي  33120148 2017-2018 382 261
 ريما محمد موىس الفيفز

 زهراء حسن عبدهللا القراوي 34120022 2017-2018 382 262

 ساره محمود صالح الذيب 34120060 2017-2018 382 263

 شيخه محمد نارص الخاطر 33120288 2017-2018 382 264
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 عنود عبدالرحيم حمود الشدي 34120080 2017-2018 382 265

 غادة سعيد عبدهللا الغامدي 33120029 2017-2018 382 266

ي الغامدي 33120106 2017-2018 382 267
 غاده سعد مشنز

 فاطمة مسفر علي الغامدي 34120125 2017-2018 382 268

 لطيفة محمد عبدالرحمن الدهامي  33120149 2017-2018 382 269

 لولوه فهد جميل الجميل 32120085 2017-2018 382 270

 مريم عادل عبدهللا السبت 33120122 2017-2018 382 271

ي  34120241 2017-2018 382 272  مناير مرزوق سند الحرن 

ي  34120214 2017-2018 382 273
 مها ابراهيم غرم الزهرانز

 مي احمد محمد المالء 33120370 2017-2018 382 274

 نورة عبدهللا مسلم المسلم 34120042 2017-2018 382 275

ي  34120075 2017-2018 382 276  نوف محمد فيصل العتين 

ز  32120383 2017-2018 382 277  هميان حسن علي ال بوعيني 

ي  32120125 2017-2018 382 278
 يارا اسحاق عبد هللا الشالنر

 الدانه دعيج خليفه السويدي 34120074 2018-2019 391 279

 أمل فايز غديف الشمري 34120338 2018-2019 391 280

 بشاير فايز غديف الشمري 33120173 2018-2019 391 281

 حصه بدر محمد السليم 34120176 2018-2019 391 282

ي  34120380 2018-2019 391 283
 حنان عبدالصمد عبدهللا السمدانز

 دالل خالد راشد المقبل 33120065 2018-2019 391 284

ز  34120130 2018-2019 391 285  روان يوسف توفيق الشاهي 

ي  31120245 2018-2019 391 286
 ريم فالح محمد القحطانز

 علي  -سارة وائل  34120429 2018-2019 391 287

ز الفتوى 34120433 2018-2019 391 288  سلم عمار أمي 

ي  34120085 2018-2019 391 289
 شهد سعد محمد الشحانز

 اليامي  34120087 2018-2019 391 290
ز  فاتن ابراهيم حسي 

 فاطمه محمد غرم هللا المالكي  33120323 2018-2019 391 291

 مجد علي سليمان السلوم 34120270 2018-2019 391 292

 مروى عبدهللا عمر السبيعي  34120091 2018-2019 391 293

ي  33120171 2018-2019 391 294
 منار سعيد شفلوت القحطانز

ف الشاعر 34120008 2018-2019 391 295  منال سعيد مش 

ي  34120003 2018-2019 391 296  مي مساعد متعب الحرن 

 نىه سالم نارص الدهامي  34120166 2018-2019 391 297

 الرويلي العنود عبدالكريم سويلم  31120266 2018-2019 392 298

 ايمان عدنان محمد الشحان 33120220 2018-2019 392 299

 أبرار سعيد أحمد بايونس 34120206 2018-2019 392 300

 زيادي -رنا هشام  34120442 2018-2019 392 301

 ريم محمد سالم الريامي  33120411 2018-2019 392 302



 

الجامع  الرقم  فصل التخرج فصل التخرج الرقم التسلسل    اسم الخريجة 

 زهراء ناظم علي ال غالب 33120430 2018-2019 392 303

ي  35120256 2018-2019 392 304  ساره بنت عبدالعزيز بن نورالدين عطرج 

وق خالد صالح خياط 33120038 2018-2019 392 305  رس 

 عال محمد نبيل مغموم 34120435 2018-2019 392 306

ز المرزوق 35120270 2018-2019 392 307  غيداء بنت علي بن حسي 

 غيداء محمد عبدهللا ال ضويعن 34120004 2018-2019 392 308

 فاطمه بنت صالح بن هادي ال كليب 35120134 2018-2019 392 309

 لولوه رعد راشد الفقيه 33120398 2018-2019 392 310

ز  35120004 2018-2019 392 311  الموىسمريم بنت علي بن حسي 

ي  33120001 2018-2019 392 312
 منال عوض محمد الزهرانز

 مها بنت عبدالرحمن بن سعد البرصي 35120259 2018-2019 392 313

 مها خالد عبدهللا الغويري 33120279 2018-2019 392 314

 نورا صالح عبدهللا العبدالقادر 34120245 2018-2019 392 315

 نوف سعود مرزوق الرشيدي 34120028 2018-2019 392 316

 نوف عمر عبدهللا البلطان 34120308 2018-2019 392 317

 وعد راشد عبدهللا الرشيد 34120354 2018-2019 392 318

 حبيب محمد بن عبدالعزيز بنت اسماء 35120273 2019-2020 401 319

 الغامدي عىط آل هللا ضيف بن أحمد بنت ايمان 35120075 2019-2020 401 320

 جذمي  سالم بن صالح بنت أسماء 35120058 2019-2020 401 321

 فيومي  علي  بن خالد بنت أالء 35120066 2019-2020 401 322

ي  عائض آل مرعي  بن محمد بنت أمجاد 35120335 2019-2020 401 323
 القحطانز

ي  ثابت بن عبدهللا بنت أنيسه 35120071 2019-2020 401 324
 تركستانز

ز  علي  ثريا 34120334 2019-2020 401 325  الغامدي حسي 

 القرعيط عبدهللا بن علي  بنت دانه 35120068 2019-2020 401 326

 كمفر عبدهللا بن فيصل بنت رشا 35120343 2019-2020 401 327

 العبد عبدالمحسن بن طارق بنت رهف 35120051 2019-2020 401 328

ز  زهراء 33120170 2019-2020 401 329  العبيدان علي  حسي 

 السياري سعود بن فهد بنت ساره 35120319 2019-2020 401 330

ي  النفيعي  زيد  بن محمد  بنت سديم 35120037 2019-2020 401 331  العتين 

 العطيه عبدهللا أحمد فاطمة 34120099 2019-2020 401 332

 بوحليقه طاهر بن مسلم بنت فاطمه 35120015 2019-2020 401 333

 الدويله مول عمر بن حامد بنت لينا 35120330 2019-2020 401 334

 الغامدي مسفر محمد ندى 34120263 2019-2020 401 335

ي  حمد بن عبدالعزيز بنت نوف 35120202 2019-2020 401 336
نر  الشمري الحي 

 الغامدي العبدلي  عبدهللا بن خالد بنت يارا 35120078 2019-2020 401 337

 الحمد جي   منيف نور 33120089 2019-2020 402 338

 الغامدي صالح احمد لم 34120026 2019-2020 402 339

 العبداللطيف عبدالمحسن علي  انوار 34120037 2019-2020 402 340
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ي  راشد علي  منال 34120079 2019-2020 402 341
 الزهرانز

 الفردان علي  عبدهللا أبرار 34120105 2019-2020 402 342

 اليامي  صالح عبادي مالك 34120157 2019-2020 402 343

 القاوز أحمد جمال فاطمه 34120252 2019-2020 402 344

 الهاجري محمد عبدالخالق حياه 34120352 2019-2020 402 345

 عبيد أبو حسن بن حسام بنت سما 34120447 2019-2020 402 346

 المطاوعه مكي  بن عل بنت اسماء 35120035 2019-2020 402 347

ي  شجاع بن منصور بنت تغريد 35120041 2019-2020 402 348
ي  البيضانز  الحرن 

ي  عبدهللا بن رجاء بنت دالل 35120065 2019-2020 402 349
ي الميمونز  المطي 

ي  جمعان بن سعود بنت هيا 35120237 2019-2020 402 350
 الدورسي الودعانز

 دغيش آل البدري مبارك بن سالم بنت آصاله 35120313 2019-2020 402 351

ي  احمد بن حميد بن نجيب شيماء 35120407 2019-2020 402 352  المغرن 

ي  حمد بن علي  بنت غيداء 36120043 2019-2020 402 353  الرويلي  الكويكن 

 الغانم محمد بن عبدهللا بن عماد بنت تغريد 36120082 2019-2020 402 354

 السعيدي محمد بن عدنان بنت يمان 36120127 2019-2020 402 355

ي  36120150 2019-2020 402 356
ي  عبيد بن صالح بنت أمانز

ي  العياىس 
 الزهرانز

ي  حمدي بن  احمد بنت اثي   36120178 2019-2020 402 357
ي  الزنينز

 القرىس 

ز  بن خالد بنت أري    ج 36120198 2019-2020 402 358  بامردوف حسي 

يده بن ابراهيم بنت رمله 36120216 2019-2020 402 359  النحوي رس 

ز  36120271 2019-2020 402 360  الغانمي  عبدالحميد بن محمد  بنت لجي 

 بالحارث حمد بن سعيد بنت وفاء 36120439 2019-2020 402 361

ز  ال سليمان بن علي  بنت رزان 36120458 2019-2020 402 362  االسمري حسي 

 الفري    خ سعد بن سليمان بن بندر بنت شهد 35120184 2020-2021 421 363

ز  حسن بن احمد بنت نجالء 35120283 2020-2021 421 364  البوعيني 

 زعفران ال عبدربه بن محمد بنت منال 36120143 2020-2021 421 365

ي  محمد بن سامي  بنت فتون 36120253 2020-2021 421 366
 المطرفز

 السهل القبانز  سعد بن فهد بنت ريما 36120328 2020-2021 421 367

 بودويحس صالح بن علي  بنت رقيه 35120079 2020-2021 422 368

 العليان علي  بن هللا عبد بن علي  بنت روان 35120140 2020-2021 422 369

ز  بن ابراهيم بنت نوره 35120143 2020-2021 422 370  الغامدي الخياض حسي 

وق 35120157 2020-2021 422 371  الحازمي  عبدهللا بن علي  بنت رس 

 األمي   علي  بن االمي   رب عبد بنت أبرار 35120348 2020-2021 422 372

 حميد آل علي  بن وجيه بنت زهره 36120021 2020-2021 422 373

 الخضي   صالح بن عبدهللا بنت رند 36120057 2020-2021 422 374

 النارص نارص بن عبدالعزيز بنت ساره 36120100 2020-2021 422 375

 العيش سليم بن مناجي  بشايربنت 36120156 2020-2021 422 376

ز  36120187 2020-2021 422 377  الحازمي  حسن بن محمد بنت لجي 

 العمودي صالح بن أحمد بنت افنان 36120202 2020-2021 422 378
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 العامري كليلي  حسن بن نارص بنت فاطمه 36120229 2020-2021 422 379

ز  علي  بن محمد بنت حنان 36120245 2020-2021 422 380  عتي 

 الغامدي فرحه آل سعيد بن علي  بنت أثي   36120250 2020-2021 422 381

ز  36120268 2020-2021 422 382  العيد طاهر بن محمد بنت ياسمي 

ي  محمد بن عبدالعزيز بنت اثي   36120291 2020-2021 422 383
 المزينز

ي  بن نايف بنت روان 36120294 2020-2021 422 384 ي  الفهمي  عتين 
 الزهرانز

ز  بنت وفاء 36120339 2020-2021 422 385  اليامي  دغيش ال سالم بن حسي 

ي  بن محمد بنت ماريه 36120397 2020-2021 422 386
 الغشام راضز

ي  بن خالد بنت روان 36120415 2020-2021 422 387  السولو ناج 

ى الحابوط صالح بن مفلح بنت العنود 36120455 2020-2021 422 388  المطي 

 الشمري االسلمي  حامد بن ضيدان بنت أري    ج 371200024 2020-2021 422 389

ي  عبدهللا بن عبدالصمد بنت نوال 371200032 2020-2021 422 390
 السمدانز

 حمد آل محمد بن فايز بنت رهف 371200064 2020-2021 422 391

ي  العبيدي خاطر بن سعيد بنت رهف 371200092 2020-2021 422 392
 الزهرانز

 الغامدي سعيد آل سعيد ابن خالد بنت ريناد 371200093 2020-2021 422 393

 الدورسي الخلف حمد بن شكري بنت شعاع 371200131 2020-2021 422 394

 العواد صالح بن محمد بنت لطيفه 371200163 2020-2021 422 395

ز  371200184 2020-2021 422 396  التويجري سليمان  بن عبدهللا  بنت لجي 

ي  بن حمد بنت شيماء 371200243 2020-2021 422 397  ابوعيش حج 

ز  بن احمد بنت فاطمه 371200244 2020-2021 422 398 ر حسي  ز  اليز

ه 371200253 2020-2021 422 399  الحسون سلمان بن عبدهللا بنت مني 

 العبيدي عبدالرحمن بن سعد بنت شيخه 371200265 2020-2021 422 400

 المحسن فهد بن نارص بنت شيماء 371200309 2020-2021 422 401

 متكي  ابراهيم بن علي  بنت شوق 371200349 2020-2021 422 402

 شهاب آل عيش بن عبدهللا بنت الهنوف 371200402 2020-2021 422 403

 البليس سعود بن محمد بنت عائشه 371200460 2020-2021 422 404
 


