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 ( فأكثر 4.75) الحاصلين علي معدلحصر الطالب المتفوقين 

 المعدل المستوي القسم اسم الطالب م
 ٤٫٩١ الثاني اللغة العربية الشراري فنخور بن ضمران بن عبداهلل 1
 ٤٫٨٥ الثاني اللغة العربية الشراري فليح بن عويد بن طارق 2
 ٤٫٨٦ الثاني الرياضيات الصبحي مطير بن سالم بن احمد 3
 ٤٫٨٥ الثاني اللغة االنجليزية الشهراني عبداهلل بن محمد بن حمود 4
 ٤٫٨ الثاني االنجليزيةاللغة  الشراري سلمان بن عيد بن عبدالسالم 5
 ٤٫٧٩ الثاني اللغة االنجليزية الشراري طيحان بن ناصر بن فهد 6
 ٤٫٧٦ الثاني اللغة االنجليزية المشدق عبداهلل بن فهد بن سلطان 7
 ٤٫٧٥ الرابع اللغة االنجليزية الشراري علي بن احمد بن عبداهلل 8
 ٤٫٩٣ الثاني إدارة األعمال مهري صالح محمد سعيد 9
 ٤٫٨٢ الخامس إدارة األعمال الشراري عميشان بن صياف بن فهد 10
 ٤٫٧٦ الخامس إدارة األعمال الشراري مسلم بن سعود بن علي 11

 باألقسام العلمية  لطالب المتفوقينوالنسبة المئوية لعداد األإحصائية ب

 المنتظمين النسبة المئوية من  النسبة المئوية  العدد القسم م
 %‚62 %18.18 2 اللغة العربية  1
 %‚91 %9.09 1 الرياضيات 2
 %1.93 %45.45 5 اللغة االنجليزية 3
 %1 %27.27 3 إدارة األعمال  4

 

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي 
 الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي     

 التوقيع : 

 عميد الكلية 
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي

 التوقيع :          
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 ( فأكثر 4.50)معدل  لحاصلين عليحصر الطالب ا

 المعدل المستوي القسم اسم الطالب م
 ٤٫٥٧ الثاني الفيزياء الشراري حمد بن علي بن فيصل 1
 ٤٫٥٣ الثاني الفيزياء الجهني سليمان بن مسلم بن نواف 2
 ٤٫٥٤ الثامن اللغة العربية  الشراري ماضي بن خلف بن ماضي 3
 ٤٫٦٧ الثاني الرياضيات الصبحي نصار بن حمد بن احمد 4
 ٤٫٦٥ الثالث الرياضيات الشراري معيدي بن عقيل بن سامي 5
 ٤٫٥٣ الثاني الرياضيات الحربي محمد بن حامد بن يوسف 6
 ٤٫٥٣ الثاني الرياضيات  الصبحي علي بن أحمد بن عبداهلل 7
 ٤٫٧٢ الخامس إدارة األعمال الشراري الطرقي بن سعييد بن مازن 8
 ٤٫٦٧ الثالث علوم الحاسب الشراري صالح بن محارب بن زيد 9
 

 باألقسام العلمية  لطالب المتفوقينوالنسبة المئوية لعداد األإحصائية ب

 المنتظمين منالنسبة المئوية   النسبة المئوية  العدد القسم م
 %٫31 %11.11 1 اللغة العربية  1
 %3٫64 %44.44 4 الرياضيات 2
 %2.86 %22.22 2 الفيزياء 3
 %٫33 %11.11 1 إدارة األعمال  4
 %1.25 %11.11 1 علوم الحاسب  5

 

 

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي 
 الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي     

 التوقيع : 

 عميد الكلية 
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي

 التوقيع :          
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 (4.49-4)معدل  الحاصلين علي حصر الطالب

 المعدل المستوي القسم اسم الطالب م
 ٤٫٤ الخامس الفيزياء الشراري حمد بن علي بن حمد 1
 ٤٫٠٤ السادس اللغة العربية الشراري معيدي بن عقيل بن عبدالعزيز 2
 ٤٫٠٨ السابع اللغة العربية الشراري سنيان بن مصبح بن فيصل 3
 ٤٫٤٢ الثاني الرياضيات الصبح عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن نواف 4
 ٤٫٣٤ الثالث الرياضيات الصبحي عواد بن محمد بن خالد 5
 ٤٫٢٢ الثاني الرياضيات الشراري ماضي بن حمود بن تركي 6
 ٤٫٢١ الثالث الرياضيات الصبحي سعيد بن سعد بن احمد   7
 ٤٫١٦ الثاني الرياضيات الصبحي محمد بن سعيد بن جميل 8
 ٤٫١٤ الخامس الرياضيات الشراري دخيل بن عبداهلل بن فايز 9
 ٤٫٠٩ الثاني الرياضيات الشراري عايد بن مداهلل بن صالح 10
 ٤٫٠٦ الثاني الرياضيات الصبحي حميد بن زاهي بن محمد 11
 ٤٫٠٣ الثاني الرياضيات الحربي حميد بن احمد بن جميل 12
 4 الثالث الرياضيات الشراري صباح بن مرضي بن مشعل 13
 4 الرابع الرياضيات الشراري عواد بن سعود بن سيف 14
 4 الثالث الرياضيات الشراري صباح بن مرضي بن مشعل 15
 ٤ الثاني الرياضيات الصبحي سالم بن سالمه بن احمد 16
 ٤٫٤٨ الثاني اللغة االنجليزية الشراري زايد بن عطيه بن أحمد 17
 ٤٫٢١ السادس اللغة االنجليزية الشراري فليح بن بندر بن سعد 18
 ٤٫١٨ الخامس اللغة االنجليزية الشراري ناجي بن علي بن احمد 19
 ٤٫١٦ الخامس اللغة االنجليزية الشراري سليمان بن منصور بن يوسف 20
 ٤٫١١ السادس اللغة االنجليزية الشراري عايد بن عياش بن فهد 21
 ٤٫١١ الثاني اللغة االنجليزية الشراري حمدان بن نزال بن احمد 22
 ٤٫٠٣ الثاني اللغة االنجليزية العبدالكريم محمد بن عبداهلل بن عمر 23

 

______________________________________________________________ 
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 (4.49-4)معدل  الحاصلين علي حصر الطالب

 المعدل المستوي القسم اسم الطالب م
 ٤٫٢٧ الثالث إدارة األعمال الحمد عبدالعزيز بن حمد بن عبداهلل 24
 4 الخامس االنجليزيةاللغة  الرشيدي عوض بن علي بن حسين 25
 ٤٫١٢ الثاني إدارة األعمال الشراري جزاع بن محمد بن خالد 26
 4.16 الخامس إدارة األعمال العنزي فهد بن هالل بن يوسف 27
 ٤٫٤٥ الثاني علوم الحاسب الشريمي علي بن محسن بن حمزه 28
 ٤٫١٦ الثاني علوم الحاسب الشراري ربيع بن مداهلل بن مشعل 29
 ٤٫٠١ الرابع علوم الحاسب الشراري نافع بن صالح بن عبدالعزيز 30

 

 

 

 باألقسام العلمية  لطالبوالنسبة المئوية لعداد األإحصائية ب

 المنتظمين منالنسبة المئوية   النسبة المئوية  العدد القسم م
 %٫62 %6.67 2 اللغة العربية  1
 %11٫82 %43.33 13 الرياضيات 2
 %1.44 %3.33 1 الفيزياء 3
 %1 %10 3 إدارة األعمال  4
 %3.75 %10 3 علوم الحاسب  5
 %3٫09 %26.67 8 اللغة االنجليزية  6

 

 

 

 مشرف وحدة اإلرشاد األكاديمي     
 الدكتور/ شعبان سيد أبوزيد هريدي         
 التوقيع :     

 عميد الكلية 
 سعادة الدكتور/ مشعل بن محمد العنزي

 التوقيع :             
 

 


