قائمة بأسماء خريجي وخريجات عام 1025م
الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

94٥4٠٢١
94٥٥١٠٠
94٥٥١١4
94٥9١44
94٥4٠44
94٥٥١2١
94٥٥١٠٠
94٥٥١١٠
٥٢٥2٠٥٥
٥١٠٠49٢
٥١٠٠42٥
٥١٠٠4٠2
٥١٠٠4٢٥
٥1٥٢٠91
٥1٥١414
٥1٥١١11
9٥٥٢٥٥٢
9٥٥٢4٢1
9٥٥٢411
9٥٥٢242
9٥٥٢٠١٠
9٥٥٢٢٥٢
9٥٥٢١44
9٥٥٢1٥1
9٥٥٢149
9٥٥١٥٠1
9٥٥١944
9٥٥١49٠
9٥٥١2٥9

إبراهيم الحسين محمد عسيري
حسن أحمد محمد الفيفي
يزيد حسين محمد الجماعي
فهد محمد بريك املولد
أحمد علوي محسن العطاس
مطلق مشعل صامل السبيعي
علي فايز عبده الزبيدي
ياسر علي نايف الحربي
موس ى جعفر محمد املحسن
حمدي موس ى حمدي السهلي
زياد محمد محمود مندوره
محمد سالم علي ال سوار
بدر هشام أحمد عمورة
محمد علوان علي البردي
ريان عبد العزيز سالم الشهري
عبدهللا عوض محمدعلي العوفي
مهند إياد فهد ناصر
خالد سعيد سعد البسام
محمد علي معيض الحارثي
راشد محسن عواض الزهراني
ريف ناهض إبراهيم النونو
هادن زاهد مطير باحميشان
علي جميل علي مغربي
محمد ياسين صالح عسيالن
عماد يحي أحمد صفحي
فواز علي راشد غامدي
سامي علي محمد الزهراني
عمران محمد عبدالوهاب قشقري
بهاء خالد صابر صابر

94٥9٢11
99٥29٥2
٥٢2221٠
٥١٢44٠٠
٥١٢44١٥
٥١٢441٥
٥١٢449٠
٥14٥٥٠1
٥14٥٥١4
٥14٥٠١٠
٥14٥٢4٢
٥14٥٢٢9
٥14٥١١4
٥14٥19٠
٥14٥19٠
٥1499٠4
٥1494٠2
٥1492١٥
٥149٠4٢
٥144٠٠٠
9٥4١٥٢9
9٥4١9٥١
9٥4١949
9٥4١94٢
9٥4١921
9٥4١9٠٠
9٥4١91٥
9٥4١429
9٥4١4٢4

سمر سمير أسعد مرشد
هناء نبيل يحيى عبد الجبار
شهد يحيى عبدهللا عقيل
ريم عبدالعزيز محمد الفارس
روان جميل محمد أمين طيب
أروى عبدهللا إبراهيم عقيل
هدى محمد نبيل عبدالهادي لاعمى
أروى عمر عبدهللا باطرفي
رشيدة علي أحمد راشد
بيان إبراهيم حسن الحازمي
سوسن أحمد حامد املالكي
أسماء جمال أكبر أكبر
رنا عبد الحكيم إبراهيم شمس
أفنان خالد محمد حريري
أبرار سعد أحمد قروان السيد
لجين خالد درويش ال حسين
حصة محمد طامي السبيعي
مرادي حسن عقيل البنجي
لجين عبده حمزة خياط
مريم حسن عبد القادر البار
مشاعل عبد السالم عمر العمري
زهراء علي أحمد السويق
أبرار فهد محمد الحميد
سهى سالم عمر بابحير
رزان أسامة حسن اسكندراني
سارة محمد بوبكر نسيبي
أنوار أحمد عمر خضري
أبرار محمد علي الخزندار
روان ممدوح ناصر الدهاس ي
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الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

9٥٥١١44
9٥٥١1٥٥
9٥٥1994
9٥٥1499
9٥٥1٠٠4
9٥٥1124
9٥9٥94٠
9٥9٥44٠
9٥9٥٠٠٠
9٥999٥١
9٥994٠٢

عدنان سعيد عبد هللا الغامدي
طارق محمد سعيد عبدالباقي التركستاني
علي عيس ى يوسف الحيراني
مروان حسين عبدهللا بن عفيف
حسن مصطفى حسن لنجاوي
عبد الرحمن منصور أحمد رزق
عبدإلاله عبدهللا رديد املعلوي
فهد عبد الوكيل محمد السفري
ريان محمد عمر ترسن بخاري
وليد يحي صابر املعش ي
خالد سعود محمد الزايد

9٥4١4١4
9٥4١419
9٥4١4٥٥
9٥4١4٥١
9٥4١49١
9٥4١442
9٥4١4١٢
9٥4١41٠
9٥4١24٥
9٥4١249
9٥4١229
9٥4١2٠9
9٥4١٠٥٠
9٥4١٠٥٢
9٥4١٠٠4
9٥4١٠٢٥
9٥4١٠21
9٥4١٠١1
9٥4١٢4٢
9٥4١٢٠٥
9٥4١١2٥
9٥4١١١9
9٥4١1٠4
9٥4١1١٢
9٥41٥41
9٥41٥٠4
9٥41٥٠4
9٥41942
9٥419٠٥
9٥419٠9
9٥414٥٥
9٥41494
9٥4142٥

والء حبيب علي الجنبي
الهنوف علي أحمد باعيس ى
إيثار حسن عبدهللا غالب
زينب علي صالح آل حميد
ندى صالح عبد الحق سفير الدين
سارة حسين عمر فخري
ذكرى كامل عبد الرحمن الجنهي
نجود عبد السالم علي الصبحي الحربي
فاطمة محمد منصور آل زهر
شموخ أحمد فراج البقمي
أفراح عيد عايد النفيعي
سحر عادل محمد لانصاري
فوزية مسلط عبدهللا العتيبي
رؤى إبراهيم أحمد سيف
عهود ماجد محمد قاسم
إسراء مازن عبداللطيف بنجابي
مروة حبيب محمد الطويل
بيان محمد حسين الزهراني
فاطمة عبد الكريم محمد املزين
غروب أحمد سليمان الهوساوي
والء عادل محمد سيت
بسمة علي ناصر القميش
رنا وليد عبدهللا قزاز
سارة علي حبيب آل سعيد
حنين فيصل أحمد بارشيد
نجوى جيالن صالح الغامدي
بيان عوض عبد هللا لاسمري
دعاء خليل سليم زهر
شروق حميد عبدهللا الحربي
تسنيم علي محمد بالفخر
ريم أحمد متعب الفيفي
صفية محمد حسن العصفور
حياة أحمد محروس بامنصور
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الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

9٥41٠44
9٥41٢١1
9٥41١4٠
9٥41١٢٥
9٥4119٠
9٥4112٥
9٥4٥٥29
9٥4٥٠1٥
9٥4٥١92
9٥4٥149
9٥49٥٠9
9٥4942١
9٥492٠١
9٥49٠٥١
9٥49٢١٥
9٥44٥٠2
9٥44222

سارة إبراهيم أحمد ذالنون
أمل عبدهللا محمد الدخيل
عال نواف محمد علي سندي
جود محمد عادل رمضان
روان عبد الرحمن محمد لاهدل
شيماء حميدان حامد العمري
ريهام عبده محمد الصهباني
رقية محمد عبدهللا هزيم
غيداء عابد غيث عابد الهاجري الشريف
علياء محمد علي محمد عجب نور
ميعاد عابد هالل املزمومي
روان خالد حسين شافعي
حنين صميدان سليم الجنهي
هدى محمد رجاء هللا الظاهري
أفنان يوسف علي العمري
وصال حسن مرزوق طويرقى
حنين عبدالحميد عتيق الحنيطي

 عدد الخريجين  8 :خريجي ماجستير و 23خريج بكالوريوس
 عدد الخريجات  3 :خريجة ماجستير و 77خريجة بكالوريوس
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