






كلية
 إدارة األعمال



كلية
 إدارة األعمال

زياد بن عبداهلل بن عبدالرحمن المحيذيف

عبداهلل بن خالد بن جاراهلل البريدي

فهد بن محمد بن حمد الدوسري

نايف بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز السويلم

عبداهلل بن سعد بن عبداهلل الحسن

سنا بنت ماجد بن محمد الحسياني

ربى بنت سلطان بن سعد السلطان

جود بنت عبداهلل بن جواد بوعلي

نجود بنت فهد بن عبداهلل ابوعباة

منيره بنت محمد بن عبداهلل الفياض



كلية
اآلداب



كلية
اآلداب

عبداهلل بن عاطف بن عبداهلل القحطاني

عبدالمجيد بن ناجي بن خلف الدلبحي

محمد بن فهد بن محمد الزامل

احمد بن محمد بن احمد الشهري

طارق بن مخلف بن الفي العنزي

شهد بنت احمد بن سعيد  العرابي الحارثي

ريما بنت عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري

نجود بنت يوسف بن محمد العقيل

رؤى بنت فهد بن ناصر النهيو

رزان بنت بندر بن نافع النميان



كلية
األمير سلطان

 للخدمات الطبية
 الطارئة



كلية
األمير سلطان

 للخدمات الطبية
 الطارئة

علي بن مشعان بن محمد الزيادي

فيصل بن عبداهلل بن الحميدي المطيري

خالد بن براهيم بن محمد العامر

مهند بن منصور بن عيسى االحمد

عبدالعزيز بن عبدالرحمن البصيص



كلية
التربية



كلية
التربية

بشير  -  - كاناموانجي

محمد  صالح اميريل

حسن سينيانغي

عبدالمحيط  مختار حسين

سالمة  امام  حسن ريحان الدين

لينا بنت أحمد بن عبدالعزيز البسام

هبه بنت عبد الرحمن بن حمد الحركان

روان بنت فهد بن حمد العسكر

شهد بنت مسفر بن عبد اهلل القحطاني

نوره بنت أحمد بن محمد الحزيمي



كلية
الحقوق والعلوم 

السياسية



كلية
الحقوق والعلوم 

السياسية

عبداهلل بن عبدالعزيز بن سليمان السيف

عبداهلل بن عمر بن عبداهلل الربيعان

سعد بن ناصر بن سعد الهويمل

متعب بن خالد بن عبداهلل ربيع

محمد بن عصام بن علي اليماني

ريوف بنت احمد بن قبالن القبالن

منيره بنت سليمان بن عبدالعزيز الغانم

شادن بنت فهد بن حمود السويد

نوره بنت حسين بن عوض القحطاني

ساره بنت حمد بن عبداهلل الدوسري



كلية
 الدراسات التطبيقية

 وخدمة المجتمع



كلية
 الدراسات التطبيقية

 وخدمة المجتمع

حاتم بن حسن بن محمد آل مساعد الشمراني

محمد بن حسن بن محمد آل مساعد الشمراني

عمر بن صالح بن عبدالرحمن النفيسة

عبدالعزيز بن يحي بن علي شالخ الحقوي

عباد بن تراحيب بن بجاد القريشي السبيعي

نوير بنت ذيب بن عايض العتيبي

رزان  منذر  عبداهلل سلمان

رانيا بنت علي بن صالح الهويملي الحربي

مها  مختار  ابراهيم محمد ابراهيم

مضاوي بنت يوسف بن عبدالعزيز الربيش



كلية
السياحة واآلثار



كلية
السياحة واآلثار

خالد بن ابراهيم بن صالح السالم

زياد بن محمد بن مفرح النفيعي

مشاري بن خالد بن محمد الحصان

ريان بن سلمان بن راشد بن فرزان

احمد بن عوض اهلل بن مقبل المطيري

هيفاء بنت عبدالعزيز بن سليمان المشعل

صالحه بنت عادل بن ساعد العرابي الحارثي

غدير بنت مناور بن هليل المحنا المطيري

رهام بنت فهد بن سالم الحربي

لمى بنت عبدالرحمن بن علي القحطاني



كلية
الصيدلة



كلية
الصيدلة

مشاري بن محمد بن علي العامر

سعود بن خالد بن عبد الرحمن الرميح

محمد بن مشعان بن دغيم النفيشي الشمري

عبد الرحمن بن إبراهيم الحميضي

تركي بن محمد الشهري

عهد بنت تركي بن راشد الراشد

فاطمة بنت محمد بن عبداهلل العوده

ساره بنت علي بن محمد الشهري

بشاير بنت علي بن زيد بن خثالن

ريم بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس



كلية
التمريض



كلية
التمريض

ممدوح بن عبداهلل بن محمد الصومالي

فهد بن خليف الشاطري المطيري

محمد بن هشام بن شجعان  العصيمي

فواز  شايش  لبيدان العنزي

محمد بن عبداهلل بن سعيد الشهراني

رزان بنت هايف بن سافر المطيري

العنود بنت محمد بن ناصر المسيند

مناير بنت محمد بن عبدالرحمن بن زيد

ريما بنت تركي بن حامد العتيبي

ميعاد بنت مسعف بن نهار العتيبي



كلية
الطب



كلية
الطب

محمد بن ناصر بن محمد الحقباني

عبداهلل بن سعود بن عبداهلل الدغيثر

حسام بن سليمان بن محمد القفاري

عبدالرحمن بن فهد بن بديع الجوفان

عبداللطيف بن هشام بن عبداللطيف المشاط

أروى بنت عبداإلله بن فهد مبيريك

مرام بنت عبدالعزيز بن محمد الدعيج

رزان بنت عادل بن ابراهيم العبيد

العنود بنت سامي بن عبدالرحمن الحيدر

رفيف بنت راشد بن عبدالعزيز مبارك

لمياء بنت عبداهلل بن ناصر السند



كلية
العلوم الطبية

 التطبيقية



كلية
العلوم الطبية

 التطبيقية

عبداهلل بن لؤي بن محمد بحيري

عبدالرحمن بن فرحان بن عويض العنزي

عبدالرحمن بن صالح البريدي

راشد بن ابراهيم بن راشد التميمي

عبدالعزيز بن صالح بن سالم باجسير

منيرة بنت سوندي بن عبداهلل القحطاني

نوف بنت محمد بن ابراهيم الحلوة

رسيل بنت فهد بن محمد الصقيعان

غيداء بنت عايش بن زيد العصيمي العتيبي

لطيفه بنت ابراهيم بن سليمان السياري



كلية
العلوم



كلية
العلوم

باسل بن عاصم بن دخيل المهيدب

بدر بن هادي بن محسن خنفري القحطاني

تركي بن عبداهلل بن حمد السيف

مؤيد بن سعد بن محمد المهناء

عبداهلل بن علي بن سعد ابوحيد التميمي

ساره بنت سعد بن عبد اهلل البريدي

غادة بنت ممدوح بن سعود السديري

طرفه بنت مساعد بن صالح المديميغ

ذكرى بنت سليمان بن عبدالعزيز الرفيعي

ريما بنت سليمان بن محمد الثويني



كلية
العمارة 

والتخطيط



كلية
العمارة

 والتخطيط

عبدالعزيز بن سعد بن زيد آل مغيرة

مرعي بن عبدالهادي بن مرعي آل غراب

سعد بن احمد بن سعد الخويطر

سلطان بن عبدالرحمن بن عبداهلل الشبيلي

عبداالله بن حامد بن محمد الصائغ

فاطمه  محمد  يوسف حماد

ايناس بنت احمد بن صدقه شافعي

ريما بنت سليمان بن عبداهلل الصالح

لميس بنت محمد بن سليمان الفيفي

نوره بنت عبدالعزيز بن علي بن مطرود



كلية
اللغات والترجمة



كلية
اللغات والترجمة

علي  عبده  علي الفهد

نواف بن عبداهلل بن عبدالعزيز الركيان

مراد  محمد  محمد عبدالعزيز

اسامة بن عمر بن سعيد باشراحيل

سليمان بن عبداهلل بن موسى الربعي

ريما بنت علي بن محمد الفهيد

رغد بنت عادل بن سليمان المبرك

ساره بنت محمد بن مبارك بن جربوع

منيره بنت سعد بن سعود الحافي العتيبي

لمى بنت معجب بن مرزوق المعجب



كلية
المجتمع بالرياض



كلية
المجتمع بالرياض

محمد بن عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف

سعد بن بندر بن سعد الجابر

خالد بن مفضى بن كديران الطلحي الظفيري

نواف بن محمد بن عبدالعزيز الدعيلج

علي بن سعيد بن حسين الشهراني



كلية
الهندسة التطبيقية 

- المزاحمية



كلية
الهندسة التطبيقية 

- المزاحمية

خالد بن خلف بن حمد هليل

عبداهلل بن خالد بن سعد التويمي

محمد بن ابراهيم بن سليمان الزمامي

عبدالعزيز بن سعد بن سعود العتيبي

نايف بن حيدر بن منصور النهدي



كلية
الهندسة



كلية
الهندسة

محمود  عمرو  حسين على

عمر  عبدالرزاق  عمر الصياد

صالح بن حسن بن عثمان اباحسين

سلطان بن بريجس بن حزام الرحماني البقمي

مشعل بن علي بن سالم باهمام



كلية
علوم األغذية

 والزراعة



كلية
علوم األغذية

 والزراعة

محمد بن خليل بن إبراهيم الرشود

ياسر بن غانم بن جمعان الغامدي

عبداهلل بن عبدالعزيز بن محمد الغنام

عبدالعزيز بن فهد بن مسفر آل دحيم

عمر بن عبداهلل بن خليفة الخليفه



كلية
علوم الحاسب التطبيقي

- المزاحمية –



كلية
علوم الحاسب التطبيقي

- المزاحمية –

فيصل بن عيد بن ساير العضيلي المطيري

عبدالعزيز بن علي بن حسين ترابي

عبدالرحمن بن عبداهلل السليمي

عماد بن محمد بن محسن عامري حدادي

حامد بن خالد بن حامد القحطاني



كلية
علوم الحاسب 

والمعلومات



كلية
علوم الحاسب 

والمعلومات

سعود بن سلمان بن سعد بن صالح

عبدالرحمن  عمرو  عبدالوهاب فتوح

عبداهلل بن عبدالعزيز بن سعد الكثيري

مهند بن محمد بن عبدالرحمن الغنيم

فيصل بن عبدالرحمن بن ابراهيم الحيدر

غال بنت عبداهلل بن صالح العليان

هديل بنت حمد بن عبداهلل الهاجري

ريم بنت عبداهلل بن سليمان السبتي

مها بنت عبدالعزيز بن سعد الكثيري

رندا  محمد  سالم باخشوين

ريما بنت عبدالرحمن بن عبداهلل السنيدي



كلية
علوم الرياضة

 والنشاط البدني



كلية
علوم الرياضة 
والنشاط البدني

محمد  عمر  عبدالواسع السقاف

فيصل بن فواز بن مضحي الدلبحي

ابراهيم بن يحيى بن عبدالرحمن اليحيى

حمد بن ابراهيم بن سعد اليحيى

فيصل بن فهد بن ابراهيم الشهراني

ريم بنت سفر بن عايض الجعيد

ريما بنت عايض بن هادي القحطاني

رزان بنت مشعل بن ابراهيم الشعالن

كادي بنت مشعل بن حسن القحطاني

غدي بنت علي بن صالح القحطاني



كلية
طب األسنان



كلية
طب األسنان

عمر بن علي بن عمر بادغشر

صالح بن فراس بن محمد الرميان

نايف بن محمد بن عبيد الشايقي

عبد اللطيف بن عبد العزيز بن سعود الغزي

محمد بن ناصر بن محمد الدريس

ريما بنت خالد بن محمد الحيدري

نجالء بنت عبيد بن محسن العلوي الحربي

ردينا بنت فهد بن حمد الجمعان

الجوهرة بنت خالد بن ابراهيم الشثري

لمى بنت علي بن مسلم  العتيبي



معهد
 اللغويات العربية 



كلية
 اللغويات العربية 

أكبرجان  محمود جانوف

زكريا  علي

سلمى  خان  

نيكول  ان  - موبرج

دريتا كاربوزي

سافينا  امادا



كلية
إدارة األعمال التطبيقية

 – المزاحمية -



كلية
إدارة األعمال التطبيقية

 – المزاحمية -

عبدالعزيز بن تركي بن سعود التركي

صالح بن محمد بن تميم الدوسري

ابراهيم بن فهد بن محمد المحيسن

سعد بن محسن بن عبيد القحطاني

ابراهيم بن محمد بن ابراهيم القريع




