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 الاسم الجامعي الرقم الاسم الرقم الجامعي

املحمادي عاطي محمد خالد ٧٠٧22٧2 الحتيرش ي حمد عبدهللا والء ٧٩44٧1٧   

البلوي  علي عوده علي ٧٠٧224٩ صابر علي نزيه بدور  ٧٩4٧٧1٠   

حكمي براهيمإ محمد عادل ٧٠٧22٩9 الشاعري  براهيمإ محمد فنانأ ٧٩4٧914   

محمود جيء فريد مازن  ٧٠٧2٩42 باطويل محمد عبدهللا يمانإ ٧٠2249٧   

الزهراني علي هللا غرم خالد ٧٠٧2٩٧2  صالح يولداش اسماعيل دالل ٧٠22229 

محمود قرافي عبداملنعم الدين عالء ٧٠٩٩49٩ قرش ي حسن صالح دينا ٧٩441٩٠   

عسيري  أحمد محمد أحمد ٧٠٩٩44٧ شافعي عبداملعطي كمال غدير ٧٩4٧٧1٠   

القحطاني سيف جلعود فهد ٧٠٩٩442 النزاوي  شاذلي براهيمإ ةهال ٧٠22٩11   

الشمراني زهير صالح مشعل ٧٠٩٩44٠ الغيث محمد يزيدة غاد ٧٠٠4٧٧٠   

البارقي محمد حمدأ عامر ٧٠٩٩441 الغامدي أحمد عبدهللا آالء ٧٠٠4٧٩٠   

اللهيبي مرشد عبدالرحمن خالد ٧٠٩٩44٧ فيرق  محمود طارق  نهى ٧٠٠49٧1   

مندورة محمود سمير معتز ٧٠٩٩44٠ النمنكاني عبدالهادي عبدامللك بيان ٧٠٠49٠4   

القثمي عبيد أحمد هيثم ٧٠٩٩441 خوجة عبدالعظيم عبدهللا آالء ٧٠٠49٠2   

الشهري  صالح عبدهللا صالح ٧٠٩٩429 كردي محمد يوسف جمانة ٧٠٠4912   

البشري  أحمد منصور  براهيمإ ٧٠٩٩424 عداس رمزي  محمد عبدالرحمن رزان ٧٠٠4499   

الهاللي حامد حماد عبدالعزيز ٧٠٩٩42٩  نصير محمدعلي حسن ريناد ٧٠٠4442 

الوعل أحمد محمد مشاري  ٧٠٩٩4٩٠ الزهراني جمعان حسن شهالء ٧٠٠444٠   

طيب أحمد ماجد مجد ٧٠٩٩4٩٠ الجنهي عيد محمد نرمين ٧٠٠4449   

ةحمز  محمد عدنان ياسر ٧٠٩٩4٩9 سليس آل علي محمد حوراء ٧٠٠4444   

السبيع محمد عادل محمد ٧٠٩٩4٩4 حجازي  سعدأ محمد ربى ٧٠٠4444   

فالته أحمد حبيب محمد أسامة ٧٠٩٩4٩٩ العمودي فيصل عبدهللا ضحى ٧٠٠444٩   

العيس ي مطير أحمد سامي ٧٠٩٩4٩٠ الهاشمي حبيب طاهر رنا ٧٠٠4424   

الزهراني حمدأ يحيى سليمان ٧٠٩٩4٠1 اسالمي أمين محمد مجدى منى ٧٠٠442٩   

الجنهي عائش سعد عمر ٧٠٩٩4٧٠ رحمة فهد سعد دنا ٧٠٠44٩4   

العمري  عالي هديبان ةآي ٧٠٠44٩4 العامودي محسن جميل عبداملحسن ٧٠٩٩44٩  

 فلفالن حسين صالح جنا ٧٠٠44٩2  

مرغالني هللا فيض هللا حبيب أفنان ٧٠٠44٩٩  

الجحدلي حسين سريحان أنفال ٧٠٠44٩1  

 الباشا سليمان محمد حنين ٧٠٠44٩9
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العطوي  مرعي أحمد وفاء ٧٠٠44٩٩    

الجدعاني خميس حضيض روابي ٧٠٠44٩1  

بلحمر محمد خالد عهود ٧٠٠44٠4  

قتالن عبدهللا أحمد دانية ٧٠٠44٠٩  

الزهراني بلغيث محمد منى ٧٠٠44٠1  

 السالمي عبدهللا عبدالرحيم مجد ٧٠٠44٠9

الشريف محمد علي عهود ٧٠٠44٠4  

الصبحي سويعد مخير ةسامي ٧٠٠44٠2  

رمبو عثمان محمد شذا ٧٠٠44٠٠  

املجيد عبد أحمد منصور  بحور  ٧٠٠4414  

املالكي عبدهللا غازي  عفاف ٧٠٠441٩  

الحازمي زارع بدر بدور  ٧٠٠441٠  

الصائغ حسين ماجد سماء ٧٠٠44٧٧  

العتيبي محمد غالي ةصافي ٧٠٠44٧4  

جاها أحمد صالح بيان ٧٠٠4499  

سكر هللا عبد خالد أمواج ٧٠٠4494  

 املحمادي حمدان عبدهللا خلود ٧٠٠444٩

العبدلي زامل طارق  رنا ٧٠٠44٩9  

الشبرقي مرعي هللا عبد غادة ٧٠٠44٠1  

القاسمي محمد الغني عبد أسماء ٧٠٠44٠9  

غندور  محمد مشعل ريم ٧٠٠44٠4  

املعلم علي محمد دانيا ٧٠٠42٧2  

سيت عبدهللا محمدمدني حنين ٧٠٠42٧٩  

أبوزيد صدقة محمدغياث آالء ٧٠٠429٩  

قشقري  عبدالحميد اسماعيل دارين ٧٠٠422٩  

 ناغي يوسف ياسر دينا ٧121٠٧9

  : خريج 52عدد الخريجين 

  : خريجة 22عدد الخريجات 


