
 
 أ.ياسمين الغامدي: منسقة موقع كلية الصيدلة

 هـ9241جمادى آلاخرة  42آخر تحديث: 

 م1122عام  وخريجات قائمة بأسماء خريجي
 

 الاسم الجامعي الرقم الاسم الرقم الجامعي

القاري  محمد بن حمدون  نسأ ٠2١٠912 فادان عبدامللك صالح معين ٠١44٠44   

الغامدي حامد آل حامد بن خلف حامد ٠2١٠911 نصاري لا  عبدالرحيم سعدأ ةخول ٠١44٠14   

محبت عبدالحميد بن محمد ماجد ٠2١٠٥41 القربي علي محمد ةموهب ٠١449٠١   

املغربي محمد بن حامد محمد ٠١9٥44١ الدين علم نور  عبدالرشيد والء ٠١44994   

شاووش عبدهللا بن أحمد هاني ٠١9٥41٥ قربان محمد عدنان عنان ٠١44944   

العطوي  الرضمه ةسالم بن هللا ضيف حمدأ ٠١9٥41٠ خان مؤمن حمدأ محمود دعاء ٠١44424   

الجنهي الصيدالني صالح بن سليمان حمدأ ٠١9٥291 حمديلا  محمد عياد أميرة ٠١4424١   

شاهين فوزي بن محمد عادل ٠١9٥22٠ حريري  بكر حسن روان ٠٥4٠٠19   

املالكي العمري  مقنع بن مديس عادل ٠١9٥224 بدر براهيمإ فايز ةعائش ٠٥4٠٠14   

سليماني محمد بن طالل محمد ٠٥9٠٠٥9 رمبو عبدهللا خالد رزان ٠٥4٠٠12   

السلمي الجميلي حميدان بن محمد نواف ٠٥9٠٠٥4 املدني علي عبدالفتاح ةسار  ٠٥4٠٠1١   

مظفر منور  حمدأ بن محمد هشام ٠٥9٠٠٥2 دمياطى مصطفى عبدهللا صفاء ٠٥4٠٠1٥   

العتيبي النفيعي صقر بن عبدالرحمن محمد ٠٥9٠٠٦٠ الغامدي محمد علي ةخالد ٠٥4٠٠11   

الدردنجي نظمي بن ماهر محمد ٠٥9٠٠٦2 الطويرقي منصور  سعود ابتهال ٠٥4٠9٠٠   

الحمائل بوأ عبدالغني بن عبدالجليل فيصل ٠٥9٠٠٦١ زليق ال حمد علي وفاء ٠٥4٠91١   

مجرش ي علي بن علي محمد ٠٥9٠٠٦٥ الردادي عطاهللا علي يمانإ ٠٥4٠91٥   

الحربي علي بن عبدهللا ماجد ٠٥9٠٠٦٦ فادان عبدامللك صالح معالي ٠٥4٠91٦   

الصبحى حميد بن حمدان محمد ٠٥9٠٠٠٠ العمودي حمدا خالد رزان ٠٥4٠911   

ديوان اسحاق بن فيصل نادر ٠٥9٠٠٠4 الجودي جزاء سعود ةسار  ٠٥4٠4٠9   

الحربي املحمادي مرزوق  بن سلمان وليد ٠٥9٠٠٠4 زيني حسن رضا نداء ٠٥4٠4٠4   

الزهراني العياش ي عيد بن محمد رامي ٠٥9٠٠٠٥ املحمادي ناجي محمد الشيماء ٠٥4٠4٠2   

الشهري  علي بن عامر سمير ٠٥9٠٠٠٦ شيخ عابد عصام ةمنآ ٠٥4٠4٠٥   

الشمراني محمد ال عبدهللا بن حمدأ عايض ٠٥9٠٠14 الخميس ي حميد حمد جواهر ٠٥4٠4٠1   

شاهين سليمان بن يوسف فيصل ٠٥9٠٠1٥ الحربي كريم سالم سهى ٠٥4٠49٠   

الغامدي هللا غرم بن علي ماجد ٠٥9٠9٠2 الحربي حمدأ حامد هديل ٠٥4٠494   

كبرأ كبرأ بن جمال محمد ٠٥9٠9٠١ فلمبان مختار خالد روابي ٠٥4٠49١   

نورولي محمد بن عبدالعزيز هيثم ٠٥9٠9٠٥ جوده محمد عادل غدير ٠٥4٠491   

الجنهي شتيان بن حسين عبدالعزيز ٠٥9٠9٠٦ حكمي حسن هشام برارأ ٠٥4٠444   

 قدري  عمر مريعة مرو  ٠٥4٠44٠ املالكي سعيد بن جارهللا أحمد ٠٥9٠9٠1
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الصبحي سليمان فهد أبرار ٠٥4٠444 الزنبقي محمد بن حماد ميرأ ٠٥9٠99٠  

الغامدي عيدان محمد بن حمدأ مجدا ٠٥9٠999 توفيق سعدأ العابدين زين ندي ٠٥4٠442   

النفيعي عبدهللا بن محمد ماجد ٠٥9٠994 القثامي عائض محمد ةسار  ٠٥4٠44٦   

مليباري  محمد بن سلمان لؤي  ٠٦٠١١92 علي ازفر حمدأ صالح ربا ٠٥4٠441   

النقاش حمدأ مهدي مجادأ ٠٥4٠42١ محروس صالح بن غالب ماجد ٠٦٠١١9٥  

البار عبدهللا عيدروس رناد ٠٥4٠4١9    

ختني براهيمإ محمد اسحاق دمحم ملأ ٠٥4٠4١2  

فضل صالح محمد سامي محمد ةرتيل ٠٥4٠4١٥  

رفقي صالح عبدهللا دانية ٠٥4٠4١٠  

املرغالني اكبر مينا عبدالجليل ةداني ٠٥4٠4١1  

كردي عبدهللا نور  محمد سوسن ٠٥4٠4٥4  

سمري لا  عبدهللا عوض يناسإ ٠٥4٠4٥2  

القرني فتنان علي ةرحم ٠٥4٠4٥٥  

مرزوقي محمد عبدالباسط سراءإ ٠٥4٠4٦9  

العتيبي الفي عائض هنادي ٠٥4٠4٦٥  

الشهيل حمدأ محمد بشائر ٠٥4٠4٠٠  

سمرقندي عبدهللا عبدالحفيظ ضحى ٠٥4٠4٠4  

املرزوقي حامد محمد غسان ةجمان ٠٥4٠41١  

كويك بوأ عبدالوهاب حمدأ يناسإ ٠٥4٠411  

قطان محمود طلعت وئام ٠٥4٠42٦  

 محفوظ بن حمدأ سعيد ةلين ٠٥2٠٠٦9

  : خريج 43عدد الخريجين 

  : خريجة 05عدد الخريجات 


