
  

 

 قسم اإلدارة والتخطيط التربوي 

 طالب

 االسم الكامل أخر أربعة أرقام من الهوية 

 ابراهيم عبدالمحسن الباز 7034

 إبراهيم فهد راشد المطيردي 8852

 أحمد ابراهيم محمد المهنا 6984

 أحمد عبدهللا عبدالعزيز الحديثى 5609

 أحمد فيحان ناصر العتيبي 9914

 ابن احمد الغامدياحمد منصور  0475

 تركي سليمان عبدالعزيز اليوسف 1050

 تركي عبدهللا عبدالرحمن بن داحه 2333

 ثامر ظافر مرعي الشهراني 7906

 حسام احمد ظافر الشهري 7910

 حسن عبدهللا علي الشهري 9090

 حسن محمد منقري 4079

 حمزة مسفر الدميني 9048

 خالد  عويد  العنزي 0090

 خليف متعب الحربي خالد 6470

 خالد سالم ناصر البلوي 8180

 خالد محمد ناصر القحطاني 2798

 داود سليمان الصاعدي 6437

 راشد احمد راشد العبسي 9945

 راكان صالح سالم العنزي 2500

 ركاد مناور هزاع الشمري 1359

 رياض سعيد احمد الغامدي 5856

 سعد عبدهللا سعد البكيري 5846

 سعد محمد بن رفيدان العتيبي 2054

 سعود عبدهللا علي بن ضعيان 6788

 سلطان ثامر سلطان الحربي 8489

 سلطان سعيد محفوظ الزهراني 5730

 سلطان سليمان المورقي 8720

 سلطان سليمان فهد الفهيد 7995

 سلطان محمد بن مبارك الشرافي 9156

 سلمان سعود العتيبي 6110

 محمد القرنيسليم سالم  0882

 سليمان  محمد العيد 4965

 صالح سيف محمد السيف 5120

 صالح فوزان عبدالعزيز الفوزان 3950

 طليحان ماجد طليحان 4435

 ظافر مسفر عبدالرحمن آل دحيم 6441

 عادل عبيد سالم الحنيني 0039

 عاصم ابراهيم علي الحسن 0162

 عبدالرحمن الهويمل عبد الرحمن عبدهللا 8596

 عبداالله محمد عايض القحطاني 3007

 عبدالرحمن سعود عبدالوهاب ابابطين 2807



 عبدالرحمن عبدالعزيز محمد القضيبي 8255

 عبدالرحمن محمد بن عبدالهادي العتيبي 5093

 عبدالرحيم عبدهللا سليمان المالكي 2349

 عبدالعزيز  عبدهللا المواش 7666

 عبدالعزيز خالد نوح العتيبي 4419

 عبدالعزيز زقم  البعلي 8727

 عبدالعزيز عبدهللا الشدي 8451

 عبدالعزيز عبيدهللا زايد الشراري 7248

 عبدالعزيز نصر هللا مفلح العنزى 7402

 عبدهللا  إبراهيم  الحسن  0350

 عبدهللا  أحمد محمد القرني 9571

 ابراهيم عبدهللا القاسم عبدهللا 1329

 عبدهللا احسان بن علي المزين 0380

 عبدهللا أحمد محمد نصير 3291

 عبدهللا راشد عبدهللا ال زنان 0521

 عبدهللا عبدالعزيز الحمود 3215

 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الجبر 6228

 عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا المهباش 7339

 علي بن عبدهللا الهويريني عبدهللا 3072

 عبدهللا علي مبارك الشريده 1422

 عبدهللا محمد هالل الثمالي 7596

 عبدالمانع محمد القحطاني 3023

 عبدالمجيد ابراهيم بن فاهد النوفل 2602

 عبدالمجيد سفر منصور ال دليم 5549

 عبدالمجيد شريف جضعان العنزي 1789

 محمد ناصر السعيدي عبدالمجيد 2055

 عبدالهادي محمد الشرمي 7191

 علي بن عطا محمد قاسم 8693

 علي حمود الطوهري 3482

 علي سليمان علي القبس 6237

 علي يحي محمد عواجي 5941

 فارس  فهد ناصر العتيبي 7653

 فارس احمد ابراهيم السويلم 8343

 فارس سعود دخيل المطيرى 3829

 فرج بالعبيد فرج عبدهللا 0683

 فرحان صابر بركي المطيري 9262

 فهد  زيد القحطاني  6687

 فهد رشيد بن حمدان البديري 8119

 فهد محمد عبدهللا العتيبي 8927

 فيصل  عبدهللا عبدالرحمن العلياني 0215

 فيصل عبدهللا محمد الجمعه 4329

 فيصل فهد عبدهللا سلوم 7168

 فيصل محمد الشريف 3601

 لطيفه عبدهللا عبدالرحمن المعيوف 7988

 متعب دخيل بن شليه المطيرى 0619

 مجدي عبده متنك 3575

 محمد  أحمد علي المسعود 2806

 محمد إبراهيم السعوي 5711

 محمد أحمد  علي الشافعي 7662

 محمد عبدالعزيز حماد آل حسينه 4428



 محمد مصلح سعيد الجهني 9127

 عبدهللا الغامديمحمد يوسف بن  2001

 مروان سعد متعب الجهني 8352

 مسفر عبدالرحمن بن بليه آل فهاد 7840

 مشاري صنهات بن حمود العنزي 7095

 مشاري ضاوي مشاري العتيبي 0627

 مشعل سعيد بن مارق البقمي 9922

 معتز سعد خليفة الجميعه 2406

 مفرح احمد علي االسمري 9230

 ساير المبلعمنور عبدهللا   7260

 موفق محمد حمدان الغامدي 5183

 ناصر سعد ناصر القحطاني 9922

 ناصر محمد بن ناصر الغربي 6020

 نايف عبدالرحمن اباالخيل 7796

 نايف عبدالعزيز السعودي 1962

 نايف ماجد جزاء الحربي 0500

 نايف مطير شعيفان  2348

 نواف علي محمد الزبن 6699

 عبدهللا حنس المطيريياسر  0047

 يحي فرحان المالكي 5401

 

 طالبات

 االسم الكامل أخر أربعة أرقام من الهوية 

 االء صالح عبدهللا العواد 7134

 االء ناصر عبدالكريم الجهيمان 0588

 ابتسام احمد علي مصلحي 6033

 ابتسام ازويبن رباح الحربي 5444

 ابتسام سعود عبدالعزيز الهويمل  8862

 ابتسام سعيد مشبب اآلحمري 3538

 ابتسام عبدالرحمن زيد الخضير 4625

 ابتسام علي الوهيبي 8349

 ابتسام معيبد السحيمي 5874

 ابتهاج سعود بن عبدهللا الشالش 9062

 ابتهاج متعب  قطمان الشمري 7826

 ابتهال عبدالرحمن حامد المطيري 3010

 ابتهال محمد عبدهللا الرحيلي 3161

 ابرار خالد حامد الحجيلي 7524

 أبرار سعد السبيعي 2670

 ابرار عبدهللا مسلم الردادي 6676

 ابرار فهد عبدهللا الصقيه 9232

 اثير حمود عبدهللا آل خضير 0633

 اثير سعود سليمان بن مريشد 9194

 اثير سعود محمد العنزي 9334

 اثير محمد عبدهللا العتيبي 4839

 عبدهللا المحمود أثير محمد 3734

 احالم حمد المطيري 0536

 احالم سلطان عبدالرحمن الجحيدلي 9098

 احالم سليم مطير الحربي 9718

 أحالم عبدهللا إبراهيم العجالن 6352



 اخالص ناصر غنائم الجهني 7595

 اروى  صالح  العبدالعزيز  1648

 اروى حمد عبدهللا السناني 2673

 عبدهللا السعوياروى خالد  6941

 أروى سليمان بن عبدهللا العمر 2790

 أروى عبدالحكيم عبدالرحمن السالم 7708

 أروى عبدالرحمن العديلي 0696

 أروى عبدالعزيز سليمان الموسى 8743

 اروى عبدهللا ابراهيم الفهد 8648

 أروى علي رجب عسيري 4598

 اروى عيسى بن احمد القبي 6270

 صالح الخضيريأروى محمد  3945

 أروى ناصر عماش الثقيل 2034

 أريج سعود عبدالعزيز الرشيد 0569

 اريج سعود علي الروضان 0095

 أريج صالح بن سعود التويجري 6130

 أريج عبدهللا مطلق القحطاني 1132

 أريج علي ال شعشاع الشهري 0456

 أريج الفي بن عواد المطيري 3506

 أريج محمد الشهري 9307

 اسحار محمد عوض قرين 4883

 أسماء  عبدهللا الدريهم  2936

 اسماء حمود صالح البازعي 9645

 اسماء سالم فايز الشهري 7686

 أسماء سعد محمد القرني 4416

 أسماء ضويحي بن حسن العتيبي 3791

 أسماء عبدالعزيز سعد التخيفي 8809

 اسماء عبدالعزيز عبدالرحمن السيف 3958

 اسماء محمد الشهري 7266

 اسماء محمد علي البجادي 2643

 اسماء معتز بن حسين الحربي 7292

 اسماء نايض دهيكل المطيري 6876

 اسمهان عبدالرحمن حمد الحماد 7631

 أشواق حماد صالح المالكي 2594

 اشواق حمدي عليان السفياني 9369

 أشواق سالم فواز الحربي 0640

 أشواق عامر محمد الروقي 3682

 اشواق عبدالعزيز  محمد الزبن 5222

 أشواق عبدهللا اليوسف 4203

 اشواق عبدهللا شايع ال عجيان 2063

 اشواق مهنا صالح الشبيكي 8131

 اضواء ابراهيم القرناس 0692

 أضواء عبدهللا محمد الطريقي 7408

 افراح عواض غربط الحربي 3540

 ضاوى العصيميأفراح نوار  3130

 افنان خالد عطيه الغامدي 4306

 افنان سعد ناصر بن حوتان 5029

 أفنان عبدالعزيز الحيدر 5873

 افنان فايز عبدالكريم الفايز 1566

 افنان مطر مرشد الحربي 7091

 أالء احمد حسين االنسي 8749

 أالء أحمد محمد االسمري 6243

 آالء محمد الشبرمي 1428



 فالح البقمي  أماني 6054

 أماني  محسن سمير العتيبي 2432

 أماني ابراهيم سعيد القحطاني 9393

 أماني راشد بن محمد الهزاني 2538

 أماني سعود معزي الشتيلي 1522

 اماني فهد بن عبدهللا السبيعي 9139

 اماني فيصل حران العنزي 9499

 اماني مشعل عبيريد الحربي 5109

 سعيد الغامديامتنان سعد  1754

 امجاد دلهم مبارك القحطاني 6080

 أمجاد سالم ماجد العتيبي 7483

 امجاد عائض علي الشهراني 8948

 أمجاد عبدهللا محمد أباعود 7066

 امجاد علي بن عبدالرحمن أبانمي 8635

 امجاد محمد عبدالرحمن الحقباني  0342

 امجاد محمد عبدهللا القرني 6062

 محمد مطر المطيريأمجاد  4152

 امجاد هزاع عامر القحطاني 7634

 أمل  مسفر  علي آل ظبية 4227

 أمل ابراهيم سليمان األمان 9667

 أمل جزاء الحلفي 8710

 امل حسن عبدهللا الزهراني 3701

 أمل حمدي حمود الهدباني 1039

 أمل حمود  العرفج 5850

 آمل رشيد مطر العنزي 2221

 ظافر القرنيأمل سعد  5908

 أمل سليمان احمد السمحان 4466

 أمل صالح حمد المحمدي 3410

 أمل عبدالرحمن صالح العليان 0942

 أمل عبدهللا الحربي 1178

 امل عبدهللا بن ناصر الضويان 7035

 امل علي عايض القرني 2140

 امل علي ناصر الشهري 8547

 امل عوده الجهني 2882

 امل محمد الصفار 4217

 امل نافع ثويني الشمري 5093

 امل يحي  خبراني 4881

 أميره خضر غرم هللا الزهراني 8454

 اميره سعد صالح اباحسين 1185

 اميره سعيد خالد كدسه 9650

 اميره عبدهللا كامل نصيف 9521

 اميره متعب عوض العتيبي 3832

 امينه  عبدهللا  الوادعي 8944

 الفهدانتصار فهد محمد  3710

 انفال حمد جرى السبهان 5815

 انفال خالد ابراهيم الهزاع 7047

 أنهار سعد محمد المبارك  8516

 انوار دحيم ابن رجاء المطيري 1709

 أنوار عيد عايد الرشيدي 9189

 أنوار محمد سعد الحارثي 8777

 أنوار مشاري عبد الغني الغمالس 8355

 أنوار ناصر محمد القحطاني 4492

 آيات  محمد عبدالباسط محمد عامري 6483



 إيالف سعد  زيد ال حسين 3607

 ايمان صالح مسلم العنزي 6156

 ايمان ضاوي العتيبي 5199

 إيمان عبدالرحمن علي العريني 7548

 بتول حزام العجمي 7206

 بسماء  عثمان عبدالخالق العمري 6720

 بشاير ابراهيم عبدالرحمن الشريدي 9969

 بشاير حمود جابر المالكي 4975

 بشائر مريزيق بن مبيريك السحيمي 6334

 بشاير مهيني بن عبدهللا السبيعي 2269

 بشرى محمد سليمان الشنيفى 8497

 البندري ذيب العتيبي 7974

 البندري صالح ناصر العمير 2372

 البندري فهد محمد الرشيد 5446

 بيان سعد عبدالرحمن الشهري 3035

 بيان عبدالرحمن سلمان البعيجان 4467

 بيان عبدالرحمن عبدهللا البطحى 7876

 بيان عبدالعزيز ناصر العيفان 5905

 بيان فهد ناصر الربيع 3158

 تحرير علي اللحياني 9875

 تغريد جميل سليمان الحازمي 1489

 تغريد عوض عون المطيري 4016

 تغريد فهد عليان الحربي 5019

 سليمان الرشود تماضر علي 0425

 تهاني سالم مسعود السناني 6707

 تهاني سعد  حنيف العنزي 0789

 تهاني عبدهللا ناصر الريس 6652

 تهاني محمد  النويبت 2199

 الجازي عبدهللا سحمي السبيعي 8981

 جمانه سعد عبدالعزيز المبارك 1420

 جميله  مشوح المرشدي 0821

 جميله علي بخيت القحطاني 7847

 جنان عبدهللا عيسى السالم 1481

 جواهر  دحيم مسفر العتيبي 7408

 جواهر خالد عبدهللا العتيبي 8540

 جواهر خزيم ناصر األسمري 6735

 جواهر سعيد القرني 8720

 جواهر عبدالرحمن السالمه 0266

 جواهر فالح مزيد المطيري 6720

 جواهر مبارك بن مطلق العتيبي 2144

 منور دخيل هللا المطيريجواهر  6208

 جواهر ناصر علي الكثيري 6359

 جواهر يوسف بن خضر الشوارب 5570

 جود صالح علي الحديثي 1072

 جوزاء هزاع غازي القحطاني 1036

 جوزه محمد الحربي 6379

 الجوهره بدر بليهيد العتيبي 1163

 الجوهره جدعي جزاء الحارثي 4632

 حمود فرج العتيبي الجوهره 3908

 الجوهره سليمان بن صالح الفنيخ 7871

 الجوهره عبدهللا عبدالعزيز العزمان 8112

 الجوهره محمد علي العبالني 2299

 الجوهره مطلق السبيعي 9907



 حبيبه بنت سليمان الخريف 2315

 حذام صالح الدويش 3801

 حصه صالح ناصر الصالح 8106

 الحقبانيحصه عبدهللا محمد  9971

 حصه فرحان محمد القحطاني 7798

 حصه فهد محمد العمر 4868

 حصه كمهان السبيعي 0469

 حصه محمد  سعد الفليح  0397

 حصه محمد سعد الخضير 2701

 حصه محمد عبدهللا العماري 1949

 حفصه عبدالعزيز محمد الحامد 2315

 حال عياد منيس الشمري 9816

 ابراهيم الصحبيحليمة بكري  6877

 حليمه فايز حسن الشهري 5446

 حنان جميل العتيبي 5890

 حنان حمد المحيميد 3530

 حنان سمير الشالحي 1183

 حنان صالح سالم الشبلي 1657

 حنان صالح مشاري المشاري 9840

 حنان عزمان عبداللطيف العزمان 9670

 حنان علي عطيه الغامدي 2919

 حنان فرحان سلطان الريس  5437

 حنان فهد حدجان الدعجاني 3399

 حنان فيحان نهار العتيبي 1248

 حنان محمد ناصر الباهلي 9257

 حنين صالح حامد غازي 0277

 حورية سالم سلمان الرشيدي 3279

 حورية عبدهللا طلق الخويتم 9053

 حوريه عبيد عبدهللا الدوسري 3468

 خديجه  شمروخ  العتيبي  1448

 خديجه صالح عبدهللا الشمراني 6203

 خلود رميض بن رزحان الشمري 9220

 خلود عبدهللا صالح المشيطي 0728

 خوله محمد بن احمد يادقار 1281

 دانه فهد عبدالمحسن القحطاني 4947

 دره عبدالرحمن محمد المهيزع 6441

 الدريسيه طاهر مسعود فارس 7419

 دعاء عواد محارب المنيع 7258

 دعاء مصلح مهل الردادي 8909

 دالل  خشمان سعيد الشمري 4505

 دالل دغش محمد القحطاني 6214

 دالل سعود عائض البقمي 3241

 دالل علي مشرف الشهري 2917

 دالل هالل نائف الشيبانى 9008

 رابعة  صالح  محمد الرميح 2420

 الصمعانيرابعه غنام عبدهللا  8993

 ربا جمعان عبدهللا الزهراني 0338

 رحاب  محمد عبدالرحمن العمار 2457

 رحاب سليمان عبدهللا القاسم 3270

 رحاب عبدالرحمن الرصيص 6987

 رحاب عبدهللا السحيباني 4859

 رحاب فواز محماس العصيمي 8201

 رحاب منصور مبارك الحميد 2494



 رحمة  سالم  مبارك المنصوري  5405

 رحمة علي سعد 3482

 رزان عبدالعزيز محمد العبالني 3007

 رزان عبدهللا محمد الصعب 2097

 رزان مزيد بن فهيد المزيد 4051

 رسمية علي سالم الصيعري 7160

 رغد عبدهللا حمود الصقعبي 8992

 رغد فهد عبدهللا الحماد 8548

 الحمدرغد محمد احمد  8504

 رغده محمد صالح بخضر 0623

 رفعه فنيس بن هليل العتيبي 4754

 رفيف محمد بن عبدالرحمن المنيع 5430

 رقية عبدهللا الوابلي 5164

 رنا غنام عساف العتيبي 0279

 رنده عبدالرحمن محمد آل شيبان 5496

 رهام احمد محي القحطاني 5371

 رهف عبدالهادي  حميد العتيبي 1971

 رهف علي سعد الراجحي 8925

 روان حسين فرج الحربي 9710

 روان راشد صالح العقيلي 8371

 روان سلطان عبدهللا العتيبي 4015

 روان عبدالرحمن رزيق المطيري 8512

 روان عبدالرحمن محمد الدميخي 5757

 روان عبدهللا مقبول المقبل 6847

 روان فهد المدبل 9940

 الفايزروان فهد حمد  7483

 روان فهد عبدالعزيز الحسن 1298

 روان فيصل نايف بن عميره 4178

 روان مدهللا نزال الكريع 3659
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