
 

 الرقم  اسم الخريجين  عام التخرج 
  .1 عبدالعزيز عناد سالم العنزي 2017
  .2 عثمان مشفي حمود الشمري 2017
  .3 عبدهللا برغش كريم العنزي 2017
  .4 عبدالمجيد احمد خليفه العنزي 2017
  .5 رائد خالد رجا العنزي 2017
  .6 منيف صالح حمدان العنزي 2017
  .7 عمر طبعان محمد العنزي 2017
  .8 عمر عايد دخن العنزي 2017
  .9 محمد ساري  زهزوم العنزي 2017
  .10 نايف غربي طلق العنزي 2017
  .11 علي غنام علي المهوس 2017
  .12 محمود محمد سالم الشريف 2017
  .13 بدر خالد معيوف الرويلي 2017
  .14 ياسر وادي بن النقزي العنزي 2017
  .15 محمد علي خلف الهويش 2017
الرويليانور خالد معيوف  2017  16.  
  .17 عبد هللا نواف ابراهيم الشمري 2017
  .18 طارق مزعل عقاب العنزي 2017
  .19 طالل هداج معيوف الرويلي 2017
  .20 ثامر عرعر شداد الرويلي 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرقم  اسم الخريجات  عام التخرج 
  .1 أروى نغيمش ملفي العنزي 2017
  .2 عفاف مشعل ثالب المجالد 2017
متعب العنزي اسيل منور 2017  3.  
  .4 فاطمه فهد سعد الطالب 2017
  .5 وفاء محمد فالح العنزي 2017
  .6 أسماء ماجد عواد الحميد 2017
  .7 هديل محمد عبدهللا العنزي 2017
  .8 تسليم خضير  احمد العبداللطيف 2017
  .9 وسن الفي نحاء العنزي 2017
  .10 أمجاد حمود ربيع الرويلي 2017
  .11 هال محمد حويل العنزي 2017
  .12 دعاء سامي  عايش السنيني 2017
  .13 انوار مطر عواد الصلبي 2017
  .14 مالك ابراهيم  عفات العنزي 2017
  .15 مريم سعيد شماط العنزي 2017
  .16 دينا انور عبدالعزيز الجابر 2017
  .17 ريم سالم  مطر العنزي 2017
  .18 انفال ناير حجاج العنزي 2017
  .19 ساميه سرحان منادي العنزي 2017
سعيد  عبدهللا السلطان كوثر 2017  20.  
  .21 زينب حسين  موسى المكلف 2017
  .22 زهراء علي  عبدالمحسن الحسين 2017
  .23 خلود فالح  منوخ العنزي 2017
  .24 هديل محمد  فهد الصرعاوي 2017
  .25 ايمان محمد  سلمان النمر 2017
  .26 رحاب عبدهللا الركوي العنزي 2017
  .27 اضواء سعود دامث الرويلي 2017
خالد محمد العتيبي حنان 2017  28.  
  .29 ريم فالح  عبدهللا العنزي 2017
  .30 عفاف شعيب بادي البقعاوي 2017
  .31 نجاح صالح فرحان العنزي 2017
  .32 رغد مبارك علي الجحيش 2017
  .33 رهام مقبل شافي العنزي 2017
  .34 مديحة نافع صقر الرويلي 2017
  .35 اروى بدر نصيف العنزي 2017
العنزيابتسام معطان االسمر  2017  36.  

 

 



 


