قائمة بأسماء خريجي وخريجات عام 1024م
الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

٠٠9٠99٠
٠٠٠224٠
٠٠٢٠444
٠٠٢٠44٠
٠٠٢٠424
٠٠٢٠42٠
٠٠٢٠4٠9
٠٠٢٠4٠٢
٠٠٢٠4٠2
٠٠٢٠9٠4
٠1٠٠4٢4
٠1٠٠٠2٢
٠1٠٠٠44
٠1٠٠1٠2
٠1٠٠٠12
٠1٠٠991
٠1٠٠924
٠1٠٠٠42
٠1٠٠٠9٠
٠1٠٠٠49
٠1٠٠1٠٠
9٠92٠49
9٠92٠44
9٠92٠44

علي عبدهللا حسن الشهري
خالد يحيى محمد صمان
علي شمس ي علي العمري
محمد مطاعن إبراهيم قصادي
بندر عبد هللا يوسف املانع
مهند أحمد حامد الغامدي
سمير أحمد نور محمد بيفاري الخياط
سعيد جمعان احمد الزهراني
سالم صالح هادي ال قراد
طالل حمد عبدالرحمن املغيولي
عمرو يحيى عبد املجيد عطا
ياسر عبدالرحمن قربان بخاري
فيصل عبدهللا عطا سليمان
حسام سالم عبد هللا الطويرقي
محمد أحمد بختيار خياط
محمد عبد الغني بكر مليباري
خالد عبدالرحمن محمد مصيري
طالل عبدالباسط محمد اليماني
أنس محمد أمين حسن اندرقيري
محمد علي مطاعن قشيش
عمر علي سالم بلخير
حمد محمد نجم املطيري
عبيدهللا عبدهللا سعيد املزيني
سالمة دخيل هللا عبدرب النبي املخيلدي

٠٠2222٠
٠٠222٠٠
٠٠22214
٠٠٠44٠2
٠14٠٠29
٠14٠٠٢9
٠14٠9٠٠
٠14٠9٠1
٠14٠99٠
٠14٠94٢
٠14٠9٠٠
٠14٠9٠٠
٠14٠42٢
٠14٠4٢2
٠14٠42٠
٠14٠4٢٠
٠14٠4٢9
٠14٠4٠1
٠14٠244
٠14٠244
٠14٠242
٠14٠2٢4
٠14٠٢12
٠14٠٠4٠
٠14٠٠٠4
٠14٠٠14
٠14٠٠٠2
٠14٠٠٠٠
٠14٠٠1٢

سلوى خالد محمد خوجه
غيداء عبدالرحيم مسعود أبوعوف
عبير عبدهللا عبدالخالق آل عامر
هند رجاء محمد الحافظي
رؤى إبراهيم محمد القايدي
سمر عواض عتقان السلمي
شهد صالح حمود الرويس
هديل زكريا عبدالحميد الصائغ
سمية سعيد سالم باوزير
ضحى محمد بن عبدالرحمن أبو هاشم الشريف
شيماء عبدهللا محمد حسن دمفو
أسماء صالح أحمد الذيباني
منار محمد صالح املرجان
مكية علي حسن عبندي
عروب عادل عبد الفتاح رجب
حنان أسعد سراج أبو رزيزة
الزهراء محسن محمد علي
سندس خالد عبدهللا باسودان
صفا محسن سعيد املرزوق
جود جمال حسن بالخير
فاطمة إبراهيم مدن املحروس
وجدان علي سليمان مكي
وداد محمد سعد لاسمري
حنان عبدهللا محمد آل مطر
نور محمد نايف العتيبي
فاطمة عبدهللا حمدان الشهري
فاطمة عباس علي أبو شومي
لمى محمد عيضة الحربى
مها صالح محمد اللحيدان
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الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

٠14٠٠92
٠14٠٠٢4
٠14٠٠٠9
٠14٠1٠٠
٠14٠1٠1
٠14٠1٠٠
٠149994
٠1499٢2
٠1499٠٠
٠14944٠
٠1494٠٠
٠14949٠
٠1494٢٠
٠1492٠٠
٠1492٢9
٠149٠24
٠149٠٠٠
٠14912٠
٠144٠٠1
٠144٠9٢

موض ي عبدالحميد عايد املغربي
أبرار عتيق مجتبى بتاوي
بيان زياد عبدهللا رمبو
لمى ناصر تحسين عبدهللا
طيبة عبد رب الرسول محمد أبوتاكي
مريم سعد علي الشمراني
بيان محمد عبدهللا بن عفيف
شفيقة حمدان ياسين بريجي
ود سعود محمد بحه
شروق عبدهللا محمد القرني
مودة فهد حسن كتبي
دانية عادل أحمد اللحجي
زينب عبد رب النبي إبراهيم الحباس
حمدة محمد صالح النبيهي
بيان سعيد حسن التقق
سلسبيل زامل جمال باشا
ليلى حسن حسين السلمي
ضحى عبدالرحمن حمادي الجحدلي
فيروز مدحت أحمد شاذلي
بيان خالد محمد باعبدهللا

 عدد الخريجين  42 :خريج
 عدد الخريجات  24 :خريجة
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