
 

 

 الرقم  اسم الخريج  عام التخرج 
  .1 عبدالمجيد محمد صلف الرويلي 2014
  .2 محمد برغش كريم العنزي 2014
  .3 بدر فهد نزال العنزي, 2014
  .4 محمد غنام ثالب الحربي 2014
  .5 ايمن حميد شخير العنزي, 2014
  .6 ناهي صبيح قاسم الرويلي 2014
  .7 احمد طيب هادي العنزي, 2014
عبدالمجيد الطوير العنزياحمد  2014  8.  
  .9 ياسر عواد قطيفان العنزي 2014
  .10 بدر خالد رجا العنزي 2014
  .11 سعد صالح عبيد العنزي 2014
  .12 عبدالمجيد عايش عبدهللا العنزي 2014
  .13 يوسف فرحان حمود المال 2014
  .14 عبدالكريم مهناء دبوس العنزي 2014
  .15 نايل عايد مشحن المطرفي 2014
رجاء العنزي احمد عوض 2014  16.  
  .17 محمد فرحان معيل الرويلي 2014
  .18 ممدوح محمد رمضان العنزي 2014
  .19 سلمان فرحان خلف الرويلي 2014
  .20 عبدالرحمن فاحس راضي العنزي 2014
  .21 عبدالعزيز معيوف نهير الشمري 2014
  .22 مشعل عضيب عامق العنزي, 2014
  .23 سعد مدهللا طالع العنزي 2014
زقلوب الولدعليمحمد سالمه  2014  24.  
  .25 صالح فرحان مرعيد العنزي 2014
  .26 عبدهللا طليحان االسمر الضلعان 2014

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الرقم  اسم الخريجات  عام التخرج 
  .1 افراح متعب صفوق الشعالن 2014
  .2 سحر صطم راشد الشمري 2014
  .3 انفال محمد عبدهللا العنزي, 2014
  .4 هدى سعيد شماط العنزي 2014
  .5 منى غدير هطيل الرويلي 2014
  .6 وفاء عبدالعزيز مصطفى بديوي 2014
  .7 اماني فرحان دعيس الشمري 2014
  .8 شعاع متعب حجي العنزي 2014
  .9 منال سعيد شماط العنزي 2014
  .10 فاطمه مقبل شيتان العنزي 2014
  .11 دالل سعيد شماط العنزي 2014
  .12 جميله دخيل جلغاف العنزي 2014
زعل رياض الرويلي غاده 2014  13.  
  .14 عروب عدنان احمد يوسف 2014
  .15 خلود صغير نايف العنزي 2014
  .16 أريج نغيمش ملفي العنزي, 2014
  .17 تحرير خلف دعيبيل الرويلي 2014
  .18 فدوى حسين صياح  العنزي 2014
  .19 ديمة محسن جدوع الخفاجي 2014
  .20 ساره خلف رويعي العنزي 2014
  .21 عفاف عناد سالم العنزي 2014
  .22 اماني عماش حسين الرويلي 2014
  .23 عهد غريب خنيفس الرويلي 2014
  .24 بشاير رضا غصاب العنزي 2014
  .25 تهاني بقان ساكت العنزي 2014
  .26 اميره زعل خازن الحازمي 2014
  .27 عفاف عامر فالج العنزي, 2014
  .28 دينا محسن جدوع الخفاجي 2014
  .29 افراح عتيق جريان العنزى 2014

 

 

 

 

 


