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سنة 
 التخصص التخرج

         غرسان محمد سعيد الشهراني 1
         عبدالعزيز بن قنيفذ بن فارس القحطاني 2
         طراد بن معيوف العنزي فيصل بن 3
         عيسى موسى نافع الحربي 4
         عادل بن محمد آل براك الدوسري 5
         فهد حسن محمد العرجاني 6
         أحمد بدر عبد اهلل التويجري 7
         عبدالرحمن عبداهلل صالح الغفيلي 8
         غازي منصور فالح الشريف 9
         ري سعيد السلميابراهيم سا 11
         عمرعبدالمنعم حامد السلمي 11
         ناجي عايض فارع المقاطي  12
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فهدة عبدالعزيز عبداهلل 

 العبيدي
         

          نوف بخيت محمد العنزي 4

          ريم نايف مسفر المطيري 5

          هياء شباب غزاي المطيري 6
          يعايشة عايض فرج القحطان 7
          شريفة خليفه عبداهلل المحيش 8
          منى عايض عوض الزايدي 9
          حنان ناصر محمد الدوسري 11
          خديجة حسن علي مطري 11
          منيرة حسين إبراهيم عسيري 12
          سارة دخيل كتبان العنزي 13
          روان سعد علي القثانين 14
          براهيم ناصر الدوسريهياء ا 15
          أريج ناصر محمد الشعيالن 16
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          جليلة مطلق مشان السهلي 19
          بثينة أحمديني محمد حيان 21
          عائشة مدرك صالح الصيعري 21
          اد فودهالهنوف عبداهلل عو  22
          نوال إبراهيم عايض القحطاني 23
          منيرة فاهد سالم القحطاني 24
          إيمان ثواب دغيم السبيعي 25
          سارة أحمد محمد الزهراني 26
          عبير عبداهلل حسين الحازمي 27
          خلود عبداهلل عوضه الشهري 28
          أمل محمد هادي طوهري 29
          شروق عطا اهلل ثواب المطيري 31
          أشواق فهد محيسن الصانع 31
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منار فيصل محمد صالح 

 عاقل الغانمي
         

          مشاعل عيد جهيم الرويلي 33
          شروق عبداهلل محمد العواد 34
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          لمى سعد عبداهلل ال بجير 39
          عبداهلل الحربي ريم مرزوق 41
          أمل نايف دغيليب العتيبي 41
          ريم فهد منير الحافي العتيبي 42
          شروق علي فهد المنقور 43
          ندى فالح مسعود العتيبي 44
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          نجالء مساعد عجل العتيبي 46
          وسمية فهد محمد العشان 47
          ليلى محمد شبيب القحطاني 48
          أريج طالل حسن غوص 49
          سارة ناصر إبراهيم الضفيان 51
          سن غوصأريج طالل ح 51
          أمجاد بدر سند المطيري 52
          أحالم عوض خالد المطيري 53
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          موضي منيع الحسين 67
          محمد القرني سليمة 68
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          ميعادعواد الوافي 71
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          مشاعل أحمد عسيري 84
          عبير حمد العباد 85
          االء ابراهيم الداوود 86
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          صفية سليمان الرويلي 174
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