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 الاسم الجامعي الرقم الاسم الرقم الجامعي

الشريف حمدأ عمر محمد ٠٦9٠٠٦٠ الشهراني جابر سعيد نهى ٠٦4٠919   

الرحيلي مشاري  عبدهللا نايف ٠٦9٠٠٦1 حمدي عبدالعزيز عزت ريجأ ٠٦4٠914   

فلمبان نور  محمد حسني محمد ٠٦9٠٠٦4 الغامدي سعيد محمد نهى ٠٦4٠912   

السلمي عتقان عواض محمد ٠٦9٠٠٦1 باغفار عبدهللا عصام لمى ٠٦4٠4٠٠   

نور  محمد شفيع محمد صفوان ٠٦9٠٠٦1 حافظ عثمان محمود عواطف ٠٦4٠441   

قربان محمدعلي فؤاد عبدهللا ٠٦9٠٠1٠ زربان يحيى الحسن رامين ٠٦4٠449   

سندي حسين محمد حسام ٠٦9٠99٠ املغربي حمدأ سامي شروق ٠٦4٠42٠   

فرج حسن بن محمد حسين ٠٦9٠99٦ الزايدي عبدهللا حمد أروى ٠٦4٠4٠٠   

هويدي فتحي محمد عبدالرحمن ٠٦9٠991 الدردير حمدأ فهد نمارق  ٠٦4٠4٠٠   

نقلي أحمد غسان عبدهللا ٠٦٠24٠2 محمد املجيد عبد الديب نهى ٠٦224٠٠   

الحربي عليثه مسعود مهند ٠٦٠24٠٠ مكي أنيس نبيل محمد سماح ٠٦224٦٠   

الجنهي علي محمد غازي  أنس ٠٦٠244٠ الوعل صالح حمدأ شيماء ٠٦224٦9   

الدلبحي صايل منيف سلطان ٠٦٠2449 الفايز صالح عبدالعزيز دياال ٠٦22412   

قدس ي عبدالواحد محمد هتان ٠٦٠24٠٦ حمدأ محمود حسن نجي لمى ٠٦2249٦   

الغامدي خميس علي أحمد ٠٦٠24٦2 ركه براهيمإ مجدي منى ٠٦224٦1   

التيجار محمد حمزة عبدالرحمن ٠٦٠24٦٦ أندجاني كامل أمين محمد نجالء ٠٦224٦٠   

اسكندراني ابراهيم خالد وائل ٠٦٠229٠ مشرف عبدالغني محمد تهاني ٠٦2229٦   

مريعاني عيس ى ةسامأ وسام ٠٦٠229٦ رمبو عبدهللا خالد روان ٠٦2224٠   

الخالوي  محمد جمال عمر ٠٦٠2291 منش ي عبدالعزيز منصور  أريج ٠٦2224٦   

فياض يوسف نظمي براهيمإ ٠٦٠2242 خوجة عبدالرحمن عدنان سحر ٠٦2224٦   

رجب اهيمإبر  خليل براهيمإ ٠٦٠22٠٠ الاش ي حسن محمد نور  ٠٦22241   

الفقيه جميل الخير ابو هيثم ٠٦٠22٠٦ أحمد الشريف مصطفى أسماء ٠٦22222   

الجنهي اسماعيل براهيمإ ةسامأ ٠٦٠22٦4 الحربي علي محمد ةعاتك ٠٦22221   

الدوسري  محمد عبدالرحمن بدر ٠٦٠22٦٠ مليباري  بكر عبدالغني غادة ٠٦222٠9   

الغامدي أحمد عبيدهللا أيمن ٠٦٠22٦9 الحربي علي محمد يمانإ ٠٦222٠4   

مصيري  محمد الرحمن عبد محمد ٠٦٠22٦4 الجبرتي محمد رحيم صابرين ٠٦222٠4   

الحربي حميد محمد ربيع ٠٦٠2219 النويهي عبدهللا عبدالواسع بيان ٠٦222٠٦   

بايزيد أحمد علي أحمد ٠٦٠2214 بخش عبدالرحمن دريسإ محمد مها ٠٦222٦9   

شامي محمدجميل سمير محمد ٠٦٠2211  زيد عيس ى حسن مرام ٠٦222٦4 
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أنديجاني هرباي صالح يسرى  ٠٦222٦٠ سلطان آل سيف بن جلعود سلطان ٠٦٠2٠٠4  

رمضان عبدالرحمن حسين فوزان ٠٦٠2٠4٠ باعامر بكر سالم محمد ريهام ٠٦222٦٦   

الغانمي حمادي هللا عطية رياض ٠٦٠٠٠٠9 حافظ عثمان يعرب سلوى  ٠٦222٦٠   

تمراز فؤاد زياد نهى ٠٦222٦4 الشهراني ناصر محمد سابر ٠٦٠٠٠٠1  

القرني علي سعد أريج ٠٦222٦2    

املستادي عبدهللا عوض نوف ٠٦222٦٠  

العيساوي  محسن حسن ناهد ٠٦222٦٦  

أشرم سالم محمود ربا ٠٦222٦٦  

الرضوان الرحيم عبد الحميد عبد ةمرو  ٠٦222٦٦  

راسين بوأ عبادي محمد حنين ٠٦222٦٠  

الشيخ بنية عاطي وعد ٠٦222٦9  

 خوجه سحاقإ زكريا ةبسم ٠٦222٦4

زهراني صالح يوسف ةهمس ٠٦222٦2  

زارع حسن لؤي  وسن ٠٦222٦٦  

الجنهي غانم صالح شروق ٠٦222٦٦  

السنيني علي عصام غصون  ٠٦222٦1  

بشيه علي فيصل مشاعل ٠٦2221٠  

الدوسري  سعد سعود بدور  ٠٦22219  

البلوي  حميد سودان أمل ٠٦22214  

عسيري  جابر يوسف نورة ٠٦2221٦  

 باحمدان محمد هشام رهف ٠٦2221٦

الزهراني علي عبدهللا نهى ٠٦22٠٠٠  

باسنيد عوض عمر ريجأ ٠٦22٠٠9  

الشيخي أحمد محمد أريج ٠٦22٠٠4  

الريح هب حمدأ عبدهللا ةداني ٠٦22٠٠٠  

الجنهي صالح محمد غازي  منى ٠٦22٠٦٠  

العوبثاني حمدأ عبدهللا أماني ٠٦22٠14  

جندي علي زياد وداد ٠٦22٦24  

 الشريف محمد خالد ابتهال ٠٦22٦٠1

الزيني حسين خالد ملا ٠٦22٦٦٠  

 حريري  حمدأ فؤاد جمانة ٠٦22٦٦٠

غندورة عمر محمد ريهام ٠٦٠21٠1  

عقيل عقيل رضا غالية ٠٦٠2194  
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الزبيدي عبدهللا سعد عبير ٠٦٦1٠٦٦    

 عبدالقادر ياسين عطا يسرا ٠٦٦1٠٦9

  : خريج 33عدد الخريجين 

  : خريجة 46عدد الخريجات 


