
 

 الرقم  اسم الخريجين  عام التخرج 
  .1 فهد علي عبدهللا السهلي 2018
  .2 عبدالرحمن عياش مطر الرويلي 2018
  .3 محارب مانع محيالن الشمري 2018
  .4 يوسف نصيف رمضان الشمري 2018
  .5 فيصل عيد نزال العنزي 2018
  .6 عبدالعزيز مطر رشيد العنزي 2018
  .7 عبدالعزيز مفرح مرعيد العنزي 2018
  .8 فادي محمد معيوف الرويلي 2018
  .9 جزاع حماد مطلق الشمري 2018
  .10 وائل صغير  غريب العنزي 2018
  .11 عيسى زيدان مران العنزي 2018
  .12 عبدالكريم ضحوي هليل الرويلي 2018
  .13 امجد نعيم مطرد الرويلي 2018
  .14 عبدالعزيز محمد راشد المسعود 2018
  .15 عبدالعزيز عياد السبيعي العنزي 2018
  .16 أحمد نداء خلف العنزي 2018
  .17 تركي مبارك عوض العنزي 2018
  .18 خالد عبدالرحمن ضافي حسين 2018
  .19 طارق هليل مجزع العنزي 2018
  .20 ناصر غدير صخري الشمري 2018
هداج معيوف الرويلي دعبد المجي 2018  21.  
محمد المالكي عبد هللامحمد  2018  22.  
  .23 ياسر حمود مطلق العنزي 2018
سليمان شداد العنزي نعبد الرحم 2018  24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الرقم  اسم الخريجات  عام التخرج 
  .1 آالء جميل اسعد احمد 2018
  .2 افراح صالح خليف العنزي 2018
  .3 ندى كريم شويحط الرويلي 2018
  .4 مريم عياد جلوي الشمري 2018
  .5 منال محمد الفي العنزي 2018
  .6 نوال احمد مرداس الشمري 2018
  .7 عاليه سعد محمد الرويلي 2018
  .8 هديل خالد عقيل المجالد 2018
  .9 لبنى هداج معيوف الرويلي 2018
  .10 بدريه هالل مليح العازمي 2018
  .11 رحاب ذايب رويان العنزي 2018
  .12 اشواق عرعر شداد الرويلي 2018
  .13 شوق امجد محمد المدني 2018
  .14 شهد الفي نحاء العنزي 2018
رجاء مخطر العنزي عائشه 2018  15.  
  .16 نجاح ظاهر يحياء العنزي 2018
  .17 اسماء سعيد نذر الرويلي 2018
  .18 جواهر علي محمد الحربي 2018
  .19 منال متعب نافع العنزي 2018
  .20 نور حمود عبدهللا العنزي 2018
  .21 بسمه عبدهللا شتيوي العنزي 2018
  .22 هديل سعود ضحوي العنزي 2018
العنزي,أريج متعب بن شايش  2018  23.  
  .24 ريم هليل طبعان العنزي 2018
  .25 جواهر محمد حسن الرويلي 2018
  .26 وجدان سالمه بستان العنزي 2018
  .27 هند حمد ناصر الوليعي 2018
  .28 مها مخلف رمضان العنزي 2018
  .29 مروه خالد ابراهيم الطويان 2018
  .30 حنان عويتق احمد الجهنى 2018
  .31 ريم مضحي عيسى العنزي 2018
  .32 اثير بدر فيحان العنزي 2018
  .33 دنيا صالح عفات العنزي 2018
  .34 مها هزاع فريوان الشعالن 2018



  .35 أنوار سالمه بستان العنزي 2018
  .36 كوثر فواز منصور الحموان 2018
  .37 نوف سعد محمد الرويلي 2018
  .38 وعد حميد طميشان الطرفاوي 2018
  .39 مشاعل جزاء حجاج الشمري 2018
الرويلي أنوار عيد محمد 2018  40.  
  .41 ابتهاج قاسم محمد العنزي 2018
  .42 ريانه مفضي راجح العنزي 2018
  .43 هاجر غصاب نايف الرويلي 2018
  .44 ساره غازي عيد العنزي 2018
  .45 رحمه عبدالهادي ابراهيم العنزي 2018
  .46 شوق زيد طراد العنزي 2018
  .47 اثير متعب صالح العنزي 2018
  .48 أنفال معدي عباس الشعالن 2018

 

 


