قائمة بأسماء خريجي وخريجات عام 1026م
الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

94١44٢١
99١9199
94١١٠٢١
١19119١
9١١٢144
9١١٠١2١
9١١٠٢29
9١١12١9
9١١1٢1٠
9١١1٢2٠
9١9١4٢2
9١9١١12
9١99٢٢9
99١٢42٢
99١٢2٢9
99١٢٢٠١
99١٠929
99١٠9٢4
99١٠9٢9
99١٠494
99١٠44٢
99١٠2٢٢
99١٠٢١4
99١٠٢١1
99١٠٠١٠
99١٠٠22
99١٠1١4
99١1949
99١12١١

عصام مبارك محمد الحرشني
جبر ثواب عبدهللا السبيعي
إبراهيم موس ى مبارك الحربي
محمد عبدالرزاق عبدهللا الفرائض ي
هاني هشام بكر سندي
عبدالعزيز عبدهللا محمد الحسن
عبدهللا عادل عبدهللا الزهراني
سامي معدي إدريس الشقيفي
عبداملجيد عوض عويضه السلمي
عبدهللا محمد عبده هتان
مهند فوزي سراج الثقة
صالح باسم صالح زهران
أحمد علي عمران الحماد
عبدالرحمن محمد علي حارثي
أحمد سعيد احمد الغامدي
محمد علي صالح الغامدي
محمد حسن يحي حدادي
زياد هاني بن علي املتروك
خالد عايش رزيق الحربي
تركي احمد عوظه الشمراني
رشاد ضيف هللا عبداللطيف اللحياني
عايض محمد مساعد القرني
سعود عبدالعزيز قليل الحارثي
صهيب علي عمر بن جبل
محمد فهد احمد برقاوي
راكان خلف سيد إبراهيم
حاتم عصام نصر هللا فداء
حمود تركي حمود العتيبي
أحمد أسعد أحمد أمرهللا قرطلي

94١١٠٢١
9١4114٠
9١419٠١
9١4١41١
9١4١1٠4
9١499٢1
9١494٢4
9١44١١٠
9944١41
9944١22
994499١
9944991
9944924
99449٢2
9944914
9944491
994444١
99444١9
9944491
994442١
99442٠1
9944٢24
9944٢٢٠
9944٢١2
9944٢٠9
9944٢٠١
9944٠١٢
9944٠٢1
99441١4

ريم محمد محمود النمري
عائشة حسن حمزة جباد
بشرى خالد عواد الجنهي
هبة محمد صالح الجحدلي
رنا عمر يسلم الخنبش ي
نائلة عايش حمادي الجحدلي
مها عبده أحمد مدخلي
مرام مشعل ردة هللا السلمي
مريم أحمد محمد الهقاص
ماجدة حسن يحي الشنقيطي
إيمان طالل حسن عزب
فجر عوض محمد القرني
أفنان محمد شفيع محمد محمد نور
فوزية محمد يحيى باعامر
ريم فهد منير املطيري
إيالف سليمان معتوق مناع
أفنان محمد صالح جروان
سارة منصور حسن الهوساوي
منيرة سعد عايض السلمي
ضحى صالح محمد باعامر
دينا طالل سليمان كتبي
شيماء عواض عياضه السلمى
داليا واصل حمادي لاحمدي
فاطمه عبدالعزيز جمعان الغامدي
أمل عويض مطلق املطيري
سارة عبدهللا عمر العطاس
مرام حمد حمود املحمدي
لينة محمد محمد أمين كركدان
آالء صالح عبدهللا الغامدي
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الرقم الجامعي

الاسم

الرقم الجامعي

الاسم

99١1٢9١
99١1١91
999١9١4
999١2٢٢
9999442
9994444

محمد جديد فالح العنزي
قتيبة سعد صالح بن هليل
مازن علي خليل أبو ديه
ممدوح صاطي معيوف املعبدي
أحمد بكر عبداهللا السندي
عصام علي بن عوده الجنهي

99441١4
994414٠
994412٠
9944١24
9944١1١
9944944
99449١٠
994444١
99444٢٢
9944414
994441٠
99444١4
9944٢92
9944٢42
99429١٢
994241١
99422١9
9942٢٢4
994٢١41
994٢١٢4
994٢١19
994٢١4٠
994١4١٢
99١9٢٢١

سامية عبدهللا عبدالخالق السهيمي
وعد سمران عطية الجراري
لينة محمد طالل عبدالحي مخدوم
أبرار خالد عمر حريبان
ليلى عمرو محمد فائق سندي
وجدان عبد الرزاق جعفر بنجر
سميرة مشبب عايض القحطاني
أروى حسين علي شعراوي
عزة سعود علي الزهراني
فاطمة سعد عبدهللا القرني
علوية كمال حسين العطاس
رنا محمد عبداللطيف قاري
أفنان عويتق أحمد الجنهي
فاطمة سويلم سالم الرشيدي
أسماء محمد إبراهيم الزبيدي
وعد مشهور سالم الثبيتي
ربى سامي عبدالهادي طويرقي
أروى حسين محمد الجفري
نوف خالد بخيت العتيبي
أسماء إبراهيم عبدهللا الشهري
رزان حميد عبدهللا السلمي
نور توفيق عمر سبيه
مي أحمد سالم الصانع
ريم سعد بن عيد املالكي

 عدد الخريجين  3 :خريجي ماجستير و 33خريج بكالوريوس
 عدد الخريجات  1 :خريجة ماجستير و 23خريجة بكالوريوس
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