
 

 خريجات قسم الحاسب اآلل  
 

الرقم 
 اسم الخريجة الرقم الجامع   سنة التخرج فصل التخرج التسلسل  

ي 27120212 2010-2011 312 1  أحالم بنت سعيد بن جريد الكثير

 بن صلف الشمريفلحه بنت عجرم  27120310 2010-2011 312 2

 ليىل بنت ابراهيم بن محمد الشايع 27120315 2010-2011 312 3

 مروى بنت عبدالرحمن بن عبداللطيف العمير  27120319 2010-2011 312 4

ي  27120326 2010-2011 312 5
 منى بنت مناحي بن محمد الشهرانى

ي  27120333 2010-2011 312 6
ى العرينى  نادين بنت محمد بن حسير

ى  27120253 2010-2011 312 7  روان بنت عبدالرحمن بن صالح أبا حسير

 سلىم بنت عمر بن احمد العرفج 27120282 2010-2011 312 8

ى السلطان 27120280 2010-2011 312 9  سلسبيل بنت سامي بن حسير

 وجدان بنت عوض بن صالح العمري 27120411 2010-2011 312 10

 بنت مفرح بن عليان السعود آالء 27120208 2010-2011 313 11

 بيادر بنت خالد بن صالح الخضير  27120236 2010-2011 313 12

 روان عبدهللا عبدالعزيز الذكير  27120254 2010-2011 313 13

ى  27120288 2010-2011 313 14  شذى بنت سالم بن عبدالرحمن الشاهير

 الغامديندى بنت شعالن ابن حامد  27120337 2010-2011 313 15

 وجدان بنت يحنر بن عبداللطيف الجعفري 27120365 2010-2011 313 16

 حوراء بنت دخيل بن محمد الساده 27120244 2011-2012 321 17

ى بن طاهر ابوعبدي 27120264 2011-2012 321 18  زينب بنت حسير

 العىلي  27120276 2011-2012 321 19
ى  ساره بنت محمد بن حسير

 هاجر بنت محمد بن عىلي العمري 27120354 2011-2012 321 20

 شيخه بنت صالح بن احمد الذوي    خ 27120289 2011-2012 322 21

ه دخيل ساطي الرشيدي 27120328 2011-2012 322 22  منير

 حصه بنت زيد بن شبيب الخالدي 27120371 2011-2012 322 23

 مسفر اليامي أحالم بنت أحمد بن  28120017 2011-2012 322 24

 الهنوف بنت خالد بن عبدهللا الغويري 28120033 2011-2012 322 25

 الحسناء بنت محمد بن عىلي بلو 28120034 2011-2012 322 26

 عنود بنت صالح بن سليمان الرويىلي  28120057 2011-2012 322 27

ى  28120068 2011-2012 322 28  آسيه بنت عبدالعزيز بن يوسف البوعينير

 دالل بنت يوسف بن محمد الصقر 28120098 2011-2012 322 29

 ظنى بنت سلطان بن محمد الراشد 28120104 2011-2012 322 30

ي  28120136 2011-2012 322 31
 فاطمه بنت احمد بن حسن غزوانى

 جمانه بنت فهد بن صالح الطريري 28120175 2011-2012 322 32

 بنت حسن بن محمد العماري معيضه 28120228 2011-2012 322 33

 نوره بنت عبدهللا بن ابراهيم العبد القادر 28120257 2011-2012 322 34

وق بنت عبدهللا بن عباس العمر 28120336 2011-2012 322 35  شر

هان 28120341 2011-2012 322 36  تماضى بنت عبدالرزاق بن حمد الشر



 

الرقم 
الجامع   الرقم سنة التخرج فصل التخرج التسلسل    اسم الخريجة 

 آالء بنت عىلي بن ناض الغيث 27120207 2012-2013 331 37

 احالم بنت جازع بن مسفر اليامي  27120211 2012-2013 331 38

 أبرار بنت ظافر بن سالم ال الحارث 28120005 2012-2013 331 39

 علوه بنت محمد بن درويش العمري 28120037 2012-2013 331 40

 عذبه بنت جيعان بن سليمان الجيعان 28120075 2012-2013 331 41

 فاطمه بنت عىلي بن صالح النخىلي  28120129 2012-2013 331 42

 جمانه بنت عبدالمحسن بن عىلي الغريب 28120176 2012-2013 331 43

 راويه بنت خليفه بن محمد الروا 28120285 2012-2013 331 44

 ساره بنت نبيل بن عبدهللا الفهد 28120315 2012-2013 331 45

 زينب بنت عبدهللا بن محمد السهىلي  28120354 2012-2013 331 46

 آالء بنت صالح بن أحمد العمري 28120030 2012-2013 332 47

ي 28120045 2012-2013 332 48 ي بنت فهد بن سعدهللا المطير
 أمانى

 حوراء بنت مصطفى بن عبدهللا السماعيل 28120164 2012-2013 332 49

ي  28120181 2012-2013 332 50
 خزما بنت ظافر بن عامر البيشر

 خديجه بنت عىل بن صالح النخىل 28120182 2012-2013 332 51

 بن عىلي األحمد 28120301 2012-2013 332 52
ى  سكينه بنت حسير

ي صالحه بنت حامد بن محمد  28120302 2012-2013 332 53
 العريانى

ى المري 28120316 2012-2013 332 54  سارة بنت صالح بن حسير

يفه بنت خالد بن قاسم الهارون 28120398 2012-2013 332 55  شر

ه بنت عيش بن عىلي الخاطر 29120051 2012-2013 332 56  امير

 ايمان بنت عبدهللا بن عباس العمر 29120052 2012-2013 332 57

ي  29120131 2012-2013 332 58
 سميه بنت عمر بن محمد تكرونى

 الرحيىلي  29120158 2012-2013 332 59
 عذاري بنت عبدهللا بن راضى

 مرام بنت يحنر بنت عبداللطيف الجعفري 29120191 2012-2013 332 60

 مروه بنت عبد اللطيف بن محمد المريسل 29120194 2012-2013 332 61

 بنت نبيل بن عبدهللا الفهدنوال  29120229 2012-2013 332 62

 عزة مالك احمد محمد 29120301 2012-2013 332 63

 الدانه بنت ابراهيم بن حمود الفوزان 29120455 2012-2013 332 64

ي  28120245 2013-2014 341 65  نجود بنت سالم بن محمد العتينى

ي  29120042 2013-2014 341 66  أفراح بنت عبيد بن محسن الحرنى

ي بنت طاهر بن عبدالوهاب النجار 29120050 2013-2014 341 67
 أمانى

 زهراء بنت محمد بن طاهر األحمد 29120101 2013-2014 341 68

 غدير بنت سلطان بن محمد العيش 29120165 2013-2014 341 69

 كوثر بنت صالح بن عىلي القديحي  29120186 2013-2014 341 70

 بنت عبدالخالق بن عيد المالكي  رانيه 29120436 2013-2014 341 71

 ساره بنت محمد بن عبدالرحمن بوسبيت 31120439 2013-2014 341 72

 نوف بنت سعود بن عبدالعزيز الصياحي  28120384 2013-2014 342 73



 

الرقم 
 اسم الخريجة الرقم الجامع   سنة التخرج فصل التخرج التسلسل  

 بن عبدالرحمن الخالديرقيه بنت مطر  29120091 2013-2014 342 74

 فاطمة بنت سلمان بن عايش العبدهللا 29120171 2013-2014 342 75

ي  29120397 2013-2014 342 76
 مها بنت عايد بن رده السفيانى

 العنود بنت محمود بن أحمد العرفج 30120016 2013-2014 342 77

 آالء بنت عىلي بن منصور الطويل 30120026 2013-2014 342 78

 بشاير بنت عبد العزيز بن راشد الرقيبة 30120098 2013-2014 342 79

 رحمه بنت موىس بن ابراهيم الصويلح 30120154 2013-2014 342 80

ى  30120237 2013-2014 342 81 ان البوعينير  شعاع بنت أحمد بن جيى

 طيبه بنت عامر بن ابراهيم العمير  30120255 2013-2014 342 82

 بن صالح اليامي  30120286 2013-2014 342 83
ى  غدير بنت حسير

 فاطمه بنت محمد بن عبدهللا الخاطر 30120306 2013-2014 342 84

ى  30120327 2013-2014 342 85  لولوه بنت احمد بن مبارك البوعينير

ه بنت عامر بن محمد االصقه 30120378 2013-2014 342 86  منير

ي  30120413 2013-2014 342 87
 نورة بنت مبارك بن حسن القحطانى

 إجالل بنت محمد بن موىس هوساوي 29120006 2014-2015 351 88

مي  29120136 2014-2015 351 89  سيهام بنت محمد بن عدوان الشيى

ى  29120143 2014-2015 351 90 ي بن أحمد البوعينير
 شيخه بنت شوق 

 القالفحبيبه بنت يوسف بن حمد  30120119 2014-2015 351 91

ي  30120316 2014-2015 351 92
وز بنت خشمان بن حجاب القحطانى  فير

 نوف بنت هادي بن محمد آل عباس 30120436 2014-2015 351 93

 والء بنت عبدهللا بن محمد اليوسف 30120480 2014-2015 351 94

 فاطمة بنت عبدالعزيز بن سعود السبيعي  30220015 2014-2015 351 95

 لىم بنت فياض بن عبدالكريم الفياض 31220006 2014-2015 351 96

ي  30120087 2014-2015 352 97  اشاء بنت محيميد بن شيان الحرنى

ي  30120186 2014-2015 352 98
 زينب بنت عبدالكريم بن طاهر البحرانى

 لطيفة بنت محمد بن ضويحي الضويحي  30120321 2014-2015 352 99

 مي بنت سمير بن احمد غزيز 30120387 2014-2015 352 100

ان 30120391 2014-2015 352 101 ى  ميمونه بنت عبد هللا بن عىلي العنير

 سمية بنت محمد بن عبدهللا العبيد 30220035 2014-2015 352 102

 صبيحه بنت جيعان بن سليمان الجيعان 31120026 2014-2015 352 103

 اسماء بنت محمد بن احمد الشهيب 31120029 2014-2015 352 104

 الريم بنت محمد بن عبد الرحمن الجنيد 31120235 2014-2015 352 105

ي  31220001 2014-2015 352 106
ة بنت محمد بن عائض القحطانى  أمير

ي  30120281 2015-2016 361 107  عهود بنت سعد بن فيصل الزعنى

ي  31120014 2015-2016 361 108  تف  موىس عىلي الححى

 ساره فهد سعيد الخالدي 31120062 2015-2016 361 109

 فاطمه خليل عىلي عبدهللا 31120088 2015-2016 361 110



 

الرقم 
 اسم الخريجة الرقم الجامع   سنة التخرج فصل التخرج التسلسل  

 سارة خالد أحمد الكيال 31120442 2015-2016 361 111

ي  30120079 2015-2016 362 112
 أمل بنت فالح بن مضيح الحارن 

ي األحمري 30120196 2015-2016 362 113  ساره بنت سعد بن يحنر

 فاطمة بنت هزاع بن سعود الفقير  30120308 2015-2016 362 114

يكي  31120055 2015-2016 362 115
 رباب فؤاد عىلي الي 

 آمنة دخيل ساطي الرشيدي 31120100 2015-2016 362 116

 شهد عبدهللا سعود الحمد 31120238 2015-2016 362 117

يده 31120240 2015-2016 362 118  الهنوف عبدهللا صالح الشر

 غاده فالح قريم الدوشي 31120284 2015-2016 362 119

 مشاعل محمد عىلي الهويش 31120306 2015-2016 362 120

ي  31120312 2015-2016 362 121  العنود سلمان محمد الحويحى

 سلىم مرزوق سعيد الشمري 31120435 2015-2016 362 122

ى الصالح 32120005 2015-2016 362 123  وديعه عبدالحميد حسير

ي  32120011 2015-2016 362 124
 مها محمد سعيد الزهرانى

 جواهر محمد عبدالعزيز الطويره 32120043 2015-2016 362 125

 قاسم الخاطرالعنود عىلي  32120064 2015-2016 362 126

 لينا هشام عبداللطيف الحمىلي  32120073 2015-2016 362 127

 فاطمه فهد طاهر الدري    ع 32120080 2015-2016 362 128

 وصايف سعدون مرزوق الشمري 32120089 2015-2016 362 129

ي  32120115 2015-2016 362 130
 اسماء فالح مضيح الحارن 

ى  32120295 2015-2016 362 131  مقرن عبدالرحمن المقرنحنير

 هند أحمد عىلي باعقيل 32120431 2015-2016 362 132

 ميمونه فهد عقاب الشمري 32120449 2015-2016 362 133

 االء محمد نذير مصطفى عرنوس 33120449 2015-2016 362 134

 المها صالح عبدهللا العبدالكريم 32120155 2016-2017 371 135

 علياء محمد عىلي بلو 32120075 2016-2017 371 136

ي  31120411 2016-2017 371 137
 أمل عبدهللا مهدي القرنى

ي حامد حسن قناعي  31120127 2016-2017 371 138
 أمانى

ى  34220001 2016-2017 371 139  أسماء وليد أحمد أمير

ي  32120286 2016-2017 371 140
ى القحطانى ي عبد الرحمن حسير

 طى

 فاطمه عىلي محمد الهاشم 33120240 2016-2017 371 141

 فاطمة عبدالرزاق آدم الصومالي  31120379 2016-2017 371 142

 فاطمة بنت عىلي بن حامد الغامدي 30120302 2016-2017 371 143

ي 31120416 2016-2017 371 144  فاطمة نياف محمد المطير

 حوراء عىلي احمد الحميدي 32120416 2016-2017 371 145

ي  31120351 2016-2017 371 146
 لمياء ماجد مطلق القحطانى

 مريم ابراهيم عقيل الجويد 33120450 2016-2017 371 147



 

الرقم 
 اسم الخريجة الرقم الجامع   سنة التخرج فصل التخرج التسلسل  

 مشاعل ماجد ابراهيم الدوشي 32120030 2016-2017 371 148

 محمد السمع نجود عوض 32120245 2016-2017 371 149

 نورة فهد محمد الدوشي 32120184 2016-2017 371 150

 شوق محمود عبدالرحمن بورقه 32120020 2016-2017 371 151

ي 32120152 2016-2017 372 152 ى  عبير نزال ادريس العيى

ي  33120037 2016-2017 372 153
 عنان حمد حامد الجدعانى

 عبدهللا ماجد الدوشياثير  32120311 2016-2017 372 154

 ضح منصور احمد العقيل 33120060 2016-2017 372 155

 ايناس عارف مانع الشقيح 33120244 2016-2017 372 156

 ايثار عدنان عبيدهللا النفيعي  31120441 2016-2017 372 157

 غيداء فيصل عبدهللا المنديل 33120121 2016-2017 372 158

 هديل عبدهللا سعيد الغامدي 33120157 2016-2017 372 159

 هاجر احمد يوسف االحمد 32120050 2016-2017 372 160

ى  33120217 2016-2017 372 161  هميان غيث مبارك البوعينير

 جفنه سعود ضيدان الدوشي 33120136 2016-2017 372 162

 لىم بنت عبدهللا بن عبدالعزيز العمرو 34120440 2016-2017 372 163

 نعمة عوض عىلي آل سالم 33120246 2016-2017 372 164

 روان دبيان عبدهللا الدبيان 33120201 2016-2017 372 165

 ساره محمد عبد هللا بالحارث 33120189 2016-2017 372 166

 هياء محمد سلمان الرشيدي 32120357 2016-2017 372 167

فرفعه محمد مهدي  33120069 2016-2017 372 168  المشر

ي  32120173 2016-2017 372 169
ى مساعد احمد الحارن   ياسمير

 خوله سعد عبد الهادي المري 32120103 2017-2018 381 170

ي  33120012 2017-2018 381 171
 سعدا محمد عىلي مجرىسر

ي 33120080 2017-2018 381 172 ى  ساميه الشايش هليل العيى

ي  مي محمد مسفر  33120330 2017-2018 381 173
 القحطانى

 الهنوف فيصل ضيف هللا الصخري 34120071 2017-2018 382 174

 ايمان سلمان عبدالوهاب المال احمد 34120362 2017-2018 382 175

ي  34120260 2017-2018 382 176
 بشاير محمد سعيد القرنى

ي  30220044 2017-2018 382 177
 جواهر بنت أحمد بن عىلي المهينى

 خلود ناض عطاهلل الريس 34120136 2017-2018 382 178

 رؤى عىلي حسن غنيىمي  33120397 2017-2018 382 179

ى  34120002 2017-2018 382 180  سارة عيد عىلي البوعينير

ي  33120284 2017-2018 382 181
 ساميه احمد حسن غزوانى

ى  34120394 2017-2018 382 182  ظبيه خليفه صالح ال بوعينير

 فاتن عادل ابراهيم العبدالوهاب 34120052 2017-2018 382 183

 فاطمه عبدالخالق حسن الغامدي 34120050 2017-2018 382 184



 

الرقم 
 اسم الخريجة الرقم الجامع   سنة التخرج فصل التخرج التسلسل  

ى  34120019 2017-2018 382 185  وعد عدنان سند البوعينير

 ابرار عىلي عبدالعزيز الشطيب 34120410 2018-2019 391 186

ى مالك سلطان الربيعان 34120212 2018-2019 391 187  حنير

ي  33120259 2018-2019 391 188  ريم تركي حمد العتينى

 شيماء هايل نازل الشمري 34120216 2018-2019 391 189

ي  33120183 2018-2019 391 190
ى قاضى  ضح حامد امير

 أروى بنت دبيان بن عبدهللا الدبيان 35120084 2018-2019 392 191

ي بنت عبدهللا ابن احمد الخثعىمي  35120172 2018-2019 392 192
 أمانى

 أمل محمد عىلي ابوهاشم 34120243 2018-2019 392 193

ي  34220002 2018-2019 392 194
 آالء يح سعد الشهرانى

ي  34120279 2018-2019 392 195  رهام عوض معيض الحرنى

ى  35120198 2018-2019 392 196 ى البوعينير  ريم بنت احمد بن مبارك البوحسير

 ساره بنت احمد بن مصلح الفقاش العدوانى  35120099 2018-2019 392 197

ي  35120294 2018-2019 392 198
 شهد بنت سلمان بن عبدالعزيز العدوانى

ي 35120137 2018-2019 392 199 ازي المطير  غاده بنت قناص بن قناص اليى

ي  35120216 2018-2019 392 200
 فاطمه بنت عبيد بن عىلي السهيىمي القرنى

 لمياء بنت عايض بن مبارك الربيعي  35120240 2018-2019 392 201

 ليىل سعود مرزوق الرشيدي 35220001 2018-2019 392 202

 مرام بنت سامي بن محمد ابوشقاره االلمعي  35120031 2018-2019 392 203

 طاهر العىلي  33120209 2018-2019 392 204
ى  مريم حسير

يف آل عباس 35120040 2018-2019 392 205 ى بن شر  مالك بنت حسير

ي  33120417 2018-2019 392 206
 نورة ثامر سلطان الشهرانى

ي  بن خلف بنت اسماء  35120045 2019-2020 401 207
ي الصقري سوق  ى    العيى

   الجبيىلي  طاهر بن سلمان بنت فاطمه  35120180 2019-2020 401 208

   العدينى  سعيد بن عبدهللا بنت مريم  35120267 2019-2020 401 209

   الخاطر عبدهللا بن محمد بنت نجالء  35120161 2019-2020 401 210

ى  نواف نور  33120298 2019-2020 401 211    بكر ياسير

   الخاطر ناض عىلي  نوره  33120233 2019-2020 401 212

 ريم غازي مشخص العصيىمي  34120149 2019-2020 402 213

ي 34120187 2019-2020 402 214  لميا حبيب عوض المطير

ي  35120170 2019-2020 402 215 ي الحرنى  سلسبيل بنت امبارك بن بريك اللهينى

ي   36120014 2019-2020 402 216  شهالء بنت عبدالحكيم بن عبدالرحمن النشىمي العتينى

ي بنت عبد هللا بن عبد الكريم اليلك 36120031 2019-2020 402 217
 موضى

 جمانه بنت عبدهللا بن صالح البليهد 36120133 2019-2020 402 218

 نجالء بنت خالد بن عبدهللا الباز 36120144 2019-2020 402 219

ي الغامدي 36120164 2019-2020 402 220
ي الجحفانى

 مها بنت سعد بن مشنى

ى بنت عبدالمجيد  ال مقند العمري 36120181 2019-2020 402 221  لجير



 

الرقم 
 اسم الخريجة الرقم الجامع   سنة التخرج فصل التخرج التسلسل  

 أثير بنت حمد بن محمد الهويدي 36120210 2019-2020 402 222

ي  36120226 2019-2020 402 223
 منتىه بنت سعيد بن محمد آل ثابت الشهرانى

 ريم بنت محمد بن ظافر آل زاهر 36120286 2019-2020 402 224

 روال بنت محمد بن عبدهللا الجابر 36120446 2019-2020 402 225

ى  بنت رغد  35120003 2020-2021 421 226    الفرج عىلي  بن حسير

   المري حمد بن محمد بنت فهده  35120107 2020-2021 421 227

ي  صالح بن غزاي بنت دالل  35120204 2020-2021 421 228    العتينى

   العميل صالح بن عىلي   بنت شهد  36120071 2020-2021 421 229

ى   36120108 2020-2021 421 230    الغامدي الدنيش سليم بن محمد بن عادل بنت ياسمير

ي  فرحان  بن ركان بنت العنود  36120186 2020-2021 421 231    الرشيدي  القعبونى

   طالعه عىلي  بن ابراهيم بنت ريوف  36120337 2020-2021 421 232

ي  عىلي  بن احمد بنت رهف  36120387 2020-2021 421 233
   المهينى

ي  خالد احمد وجدان  34120288 2020-2021 422 234    الححى

ه  36120028 2020-2021 422 235    المحناء محمد بن شويىمي  بنت منير

   الجماز سليمان بن عبدهللا بنت نجد  36120321 2020-2021 422 236

ى  صالح  بن عادل  بنت نوره  371200057 2020-2021 422 237    اباحسير

ي  عافت بن محمد بنت اشجان  371200085 2020-2021 422 238
   الرويىلي  المرعضى

   المنيصير  محمد بن منصور بنت ريم  371200101 2020-2021 422 239

   الدوشي الدموخ عبدهللا بن سلمان بن محمد بنت فاتن  371200123 2020-2021 422 240

ي  عىلي  آل حامد بن محمد بنت روان  371200183 2020-2021 422 241
   القرنى

ي اشديد بن محمد بنت راويه  371200205 2020-2021 422 242    العمير

ي   371200249 2020-2021 422 243 مي  عدوان بن محمد بنت روانى    الشيى

   البسام عبداللطيف  بن توفيق  بنت نوره  371200266 2020-2021 422 244

ي القاسىمي  عبدالكريم بن نايف بنت وعد  371200340 2020-2021 422 245    الظفير

ي  مساعد آل عايض بن عىلي  بنت أثير   371200381 2020-2021 422 246
   القرنى

   الخالدي العمري هليل بن عقل بنت أسماء  371200383 2020-2021 422 247

   المزين حسن بن خالد بنت أسيل  371200439 2020-2021 422 248

ة  371200508 2020-2021 422 249 ى  بنت أمير    أحمد مقبول بن حسير

   الشيخ وكيل بن عىلي  بن صالح فداء  381200011 2020-2021 422 250

 


