قائمة بأسماء خريجي وخريجات عام 0228م
الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

٠4٠٠41٠
٠4٠٠٠٠٠
٠4٠٠٧٠4
٠4٠9222
٠4٠4٠4٠
٠4٠٠٠٠٢
٠4٠٠٠9٢
٠4٠٠٠4٠

حسن بن محمد بن علي آل هاشم الصعب
جميل عبدالكريم عواض السالمي
سلطان عثمان احمد عليان
وليد يوسف احمد رزق
فيصل غرم هللا سالم ال ضاوي
ماجد علي عبدالرحمن الشمراني
عادل سعد حسن الحربي
سلمان بن عبدهللا محمد املطيري

٠4٠٠٢٢٠
٠4٠9٠٢٠
٠4٠99٠4
٠4٠992٠
٠4٠9٠٠1
٠4٠9٢٧1
٠4٠9٢1٠
٠4٠٠٠٠٠
٠4٠٠٠٠9
٠4٠٠9٠4
٠4٠٠9٧٧
٠4٠٠9٧٢
٠4٠٠9٢9
٠4٠٠9٢2
٠4٠٠9٢٠
٠4٠٠9٢٠
٠4٠٠9٢٧
٠4٠٠9٢٢
٠4٠٠9٢1
٠4٠٠91٠
٠4٠٠919
٠4٠٠914
٠4٠٠912
٠4٠٠91٧
٠4٠٠911
٠4٠٠4٠٠
٠4٠٠4٠4
٠4٠٠4٠4
٠4٠٠4٠2

أسماء عبدالعزيز إبراهيم الثبيتي
آالء محمد عبدالخالق الغامدي
زينب عادل عبدهللا الصفار
وفاء ولي عبدالرزاق قوتة
دينا محمد عبدالكريم بخاري
ريهام سامي حمزه عين الدين
وعد عبدالكريم سليمان سمان
منار عمر عبداملؤمن لشكر
سماح عمير ظافر الشهري
هيفاء عبدالرحمن محمدنور فاضل
نورالهدى طارق حسن بغدادي
رشا رشاد جميل سبحي
أمل حمدان محمد الزهراني
مرام هيثم قاسم رحيم
نهى إسماعيل عبدالحميد آش ي
هيفاء سليمان عبدالكريم املكادي
دانية مصطفى حسين غالم
تهاني علي حمدي صعيدي
راجية حسام الدين محمد غنيم
سحر السيد فوزي محمد الشومر
ندى خالد موس ى مالوي
خديجة أحمد رجب هارون محمد
بشرى عائض بن الفي العتيبي
حياة يوسف أحمد املطوع
منال محمد غزالي سهل
أماني إبراهيم حسان الحربي
والء علي محمد أبو السنون
حراز عدنان محمد عاشور
دينا عبدالرحمن إسماعيل البدوي
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الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

٠4٠٠4٠٠
٠4٠٠4٠٢
٠4٠٠4٠1
٠4٠٠499
٠4٠٠494
٠4٠٠492
٠4٠٠49٢
٠4٠٠44٠
٠4٠٠449
٠4٠٠444
٠4٠٠444
٠4٠9٠٠2
٠2٠4٠12

ذكريات عبداللطيف عبدالقادر نعمة هللا
إسراء خالد سراج بدوي
سلوى أحمد عيس ى البسيس ي
لينا ناصر سالم بن عتش
حنان محمد عبدالرحمن أبو هاشم
رفيف عبدالعزيز أحمد دياب
ريهام عبدالرحيم عبدالرحمن الحازمي
دينا محمد عالم مختار عالم
عبير عبدهللا سعيد بادياب
أمل محمد سعيد باداود
بيان عماد الدين سلطان عينوسه
خلود عبدالرحيم حسين بخاري
زينب أحمد عمر جمعة

 عدد الخريجين  8 :خريجين
 عدد الخريجات  24 :خريجة
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