قائمة بأسماء خريجي وخريجات عام 0229م
الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

٣4٠٣٣٣2
٣4٠٣٣٣٠
٣4٠٣٣91
٣4٠٣٣4٠
٣4٠٣2٠٣
٣4٠4114
٣4٠4٣٠٠
٣4٠49٣٠
٣4٠449٣
٣2٠٣9٣٠
٣2٠٣91٣
٣2٠٣914
٣2٠٣91٠
٣2٠٣91٠
٣2٠٣91٣
٣2٠٣4٣9
٣2٠٣4٣4
٣2٠٣4٣2
٣2٠٣4٣٠
٣2٠٣4٣٠
٣2٠٣4٣٠
٣2٠٣494
٣2٠٣492
٣2٠٣49٠
٣2٠٣449
٣2٠٣44٠
٣2٠٣44٠
٣2٠٣44٣
٣2٠٣49٠

معتز يحي بن عبدالرحمن بدر
محمد أحمد بن مبروك ال مبارك العمري
طارق عويمر بن عمر الطلحي
أحمد بن خلف بن بطيحان الجابري
اصيل بن حاتم بن عبدهللا بن سواد
أحمد بن محمد بن أحمد عاشور
فهد هاني بن حسن سمان
ماجد عبدهللا بن هليل العروي الجنهي
عماد بن عبدهللا بن عوض الحربي
أحمد فهد بن أحمد باسلم
أحمد محمد بن علي الجابري
اكرم عبدالكريم بن عواض السالمي
ثامر محمد بن أحمد القرش ي
جمال بن محمد بن جارهللا املولد
حاتم بن علي بن عبدالحميد املجيدلي الحربي
حسام عبدالرحيم بن موس ى الهلي
خالد عمر بن حمزة الجعلي
سلطان بن حسين بن عبدالرحمن رمضان
سلطان محمد بن أحمد نوره
صالح سعيد بن علي املفضلي الزهراني
عبدالرحمن بن علي بن حسن حلواني
عبدالهادي بن سالم بن حمزة برزنجي
عبدالوهاب وفاء عبدالعزيز سرتي
فيصل نويفع بن بخيت الصاعدي
مهند أحمد بن سعيد الشيباني
هاني محمدعلي بن باي خان جمعة
هيثم بن عبدالرحيم بن هاشم بخاري
ياسر علي بن نايف البشري الحربي
محمد بن زاهد بن عبدالحميد نصرهللا
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فتون فيصل عبداملعطي رضوان
أشجان جمال بن أحمد الجنهي
إيمان عبدالرحمن بن محمد شريف شتا خان
مها مجدي بن محمد إسالمي
رذاذ عبدالعزيز بن حسين فلمبان
هال مروان ياسين الجاسم
سمر فيصل عبدالرحمن مسكي
هبة خالد محمد الشاعري
هديل محمد بن حسن باناصر
هبة ياسين عبدهللا العطاس
أسماء غطيش رده الخزاعي
مرام حسين بن حامد أحمد عبدالجبار
رهام أحمد حسن كليم
نورة فراج بن عثمان آل الدريبي الشهري
سكينة زيد أحمد بافقيه
آيه محمدعبدالكريم بن أحمد فؤاد يغمور
إسراء عبدالحكيم أحمد طاشكندي
سارة أنور محمد التركستاني
رانية حميد بن مفرج الجنهي
رؤى معتوق بن حسن خنكار
سميرة أحمد بن محمد املسعودي
أمينة يحيى بن محمد بن صالح
بيان عبدالحكيم محمد هندي
هند حمزة عبدهللا متولي
دالل مسلم سند الحربي
منى أبو بكر سعيد باوزير
فوزية محمود حسني القبلي
سارة حسين محمد الخنسا
سناء جايل عتقان السلمي
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مهند عبده بن غالب املخالفي
فيصل بن سعيد بن مرزوق السناني
مصعب طاهر بن عبده شفى
معن هشام بن محمد حربي
هالل بن عبدالغني بن محمود هالل
عبدالحميد أحمد بن عبدالحميد الثقفي
وليد ولي بن علي بني ولي حكمي
علي بن مفلح بن زامل الغانم الشهراني
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أمل عواض عتقان السلمي
روال نبيل صديق جستنية
ابتسام حضيض عطية هللا الحربي
عبير سالم بن علي الاشولي
منى ياسر بن أحمد الشيخ
ديمة سليمان محمد العقل
أماني عبده بن عمر خردلي
ريم محمد محمود النمري
نورة حمدي بن يوسف الهليس
الاء عبدهللا محمد حبحب
إيمان محمد بن محروس حمدان
نسرين سالم بن عبود باصره
ريم سعد أحمد الخنبش ي
مها عمر بن أبوبكر باحمدين
سهام سويلم بن سالم البلوي
ريم أسعد بن محمود البديوي
مروج عادل بن محمد علي مطر
شيرين خالد صالح محجوب
رجاء أحمد بن سخاوت خياط
رنا محمد عبدالرحمن الصفار
آالء خالد بن عبدهللا لاسمري
رؤى فهد عبدهللا العرابي
رؤيا سالم مونس القرش ي
فاطمة محمد بن احمد شربيني
دعاء عبدهللا بن عمر بافيل
فاطمة علي بن إبراهيم ال زاهر
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