شفاء حامد بشير ابراهيم

حنان سليمان سالمة الجهني

صفيه سالم باحشوان

بيان عمر الشريوفي

روان طالل عمر االحمدي

زينب حامد حميد البرهمي

حنين محسن فرج الحربي

ريم بندر غدير الحربي

صفاء سليمان عاتق الردادي

منال سعود عيد االحمدي

منى محمد شريف الدين

هديل عويلي سعد الرحيلي

محمد زين الدين الشيخ

خريجات الفصل
الدراسي

رؤى سعود رزق المحمادي
مريم مبارك عيد العمراني
روان سعد حمود العنزي

الثاني5341

اماني سعود عوده المرواني
آثار عبد اهلل عبد القادر فالته
نجاة ماجد صديق شيخ
حنان يحي علي مشنوي
امنة مسعود الهاللي
عبير عبد اهلل علي الهاشمي
بيان محمد سرور مالح
فرح المجتبي يب طالب

دالل رشيد عاتق البالدي
خديجه محمد يحيى الفضلي
نوف احمد حمود العوفي
مريم سالم سعد االحمدي
رهام علي سعد العوفي
هدى عبداهلل يوسف
غدير سلطان الحربي
هنادي خالد حسن هارون
ماريه ناصر العروي
سمر مقبل بركة الصاعدي
ندى ناصر مرزوق العتيبي
خلود محيميد البدراني

نوال عطية عيد الحسيني

نجود حمد العلوي

مريم محمد األمين الحاجي

ابرار موسى ابراهيم الشريوفي

مريم مصطفى خليل

حنان عطااهلل صالح الجهني

امل سالم سمران الحيسوني

فاتن فهد محمد الجربوع

عهود طالل عبداهلل العوفي

مريم سليمان سلمان الساعدي

غيداء عبدالحميد البكري

جواهر عياد عيادة اللهيبي

ندى محمد حسن العامودي

نوف حمدي عودة الذبياني

اروى احمد عبد الرحمن

أبرار عبد اهلل ضيف اهلل الحربي

نجالء عبداهلل محمد بشير

داليا عادل الحربي

أروى أحمد محمد الحربي

ريم محمد المصطفى الرفاعي

جمانه ابراهيم القازنلي

امال ابراهيم الفي الحجوري

رغد صالح مناور الحجيلي

وعد عبدالعزيز باني الصاعدي

اسماء معلث عوض السحيمي

حنين محسن فرج الحربي

عفاف عوض مصلح الحربي

وفاء سليم اهلل المغذوي

ابرار فيصل رابح الحجيلي

منى عوده حضيري البلوي

منال عجيان جمعة السناني

سميرة عبدالهادي العمري

غاده عبداهلل غداف اللقماني

عايشة عتيق عيد الحسيني

أروى عبدالرحمن الجهني

االء حاتم حسن زاهد

افنان خالد قليل الينبعاوي

دالل خالد فيحان المطيري

عائشة سعود سعيد الجهني

امل محمد فرج خطراوي

اشواق فيصل حميد الحربي

اميره صالح حليس العروي

زايدة حمزة عطية الخيبري

خلود سليمان مطر الصاعدي

بشائر أحمد حامد الحربي

بيان عبد المحسن الحازمي

ساره خالد عبدالوهاب العقيل

فاطمة سالم مطر العوفي

أفنان محمد الهبيدي

الشفاء مصطفي محمد اعبود

غيداء خالد محمد العلوي

هاله محمود بيبه

شاديه عائد عوض الحربي

والء حمدان محمد محالوي

عهود طالل عبد اهلل العوفي

منى سيف االحمدي

حنان عبد اهلل عابد الحبيشي

فاطمة عبد السالم العوفي

ربى جعفر سالم الحربي

تراجي حمدي الجابري

روان محمود الدقل

عهود زيد العمري

نادية عبد الرحمن الحربي

شهد عبدالرحمن شكر

نوره عبداهلل نغيميش الجهني

خلود علي الحربي

سارة سعود سالم الحربي

هديل محمد السهلي

سمر مقبل بركة الصاعدي

خلود علي العواجي

مروة عبد العزيز عايد الردادي

رانيا غالي الصبحي

أريج عويض عوض اللهيبي

بتول محمد االمين محمد

سميه نوري الدورسي

عبير جباره المحياوي

عبير عبد اهلل البلوي

مي الطيب االمين

روان عبد اهلل مسري الحربي

بيان ميسون سالم

سها عبد العزيز القايدي

تهاني رزيق الجابري

أسماء محمد العلوي

رؤى بدر الحربي

سلمى ابراهيم الغماري

خولة محمد البلوي

سماح عبد العزيز الجهني

نوف سعيد راشد الصاعدي

امل الحسين بن محمود

نوف هندي فهد الجهني

تهاني عوض دخيل اللهيبي

براءه خالد سليمان الحسيني

منال محمد الرحيلي

حنان غنيم ثايب الجابري

مرام محمد محمود دوغان

وجدان عبداهلل غيث الذبياني

غاده علي احمد حكمي

هاجر حميد محمد الترجمي

مريم محمد بيبا سيدي

ابرار عمر بدوي
مريم محمد ال عابد
نوره محمد صالح المزيني

خريجات الفصل

الدراسي
الصيفي5341

سميه عبداهلل المبارك
احالم كاظم النخلي
مريم عبد اهلل الشاطري
جمانه محمد الحصين
سحاب عوض محمد الرشيدي
ابرار صالح احمد الصاعدي
وسام عوض البلوي
مريم محمد شفيع
نداء عبد الرحمن الجرماوي
ندى ناصر مرزوق العتيبي
إيمان كامل محمد جان

خريجات الفصل

الدراسي
األول5343

مرام فايز حجاب الحجيلي

روعه حمزه عبدالعزيز القايدي

الهنوف عمر حماد النزاوي

خلود دخيل اهلل دليم الحربي

أفنان محمد محمد الرحيلي

االء عبدالعزيز صالح الحربي

هوازن حمزه ماجد حكيم

نجالء حامد عواد المطيري

مها صالح بخيت الحجيلي

تغريد عبداهلل مفضي التميمي

مرام عبدالحي حسن كردي

عهود مصلح عبداهلل الحربي

رقية عبد السالم محمد فرحان

والء احمد عبدالغني بدير

فاطمة عويض المطيري

شهد خالد مصطفى زيتوني

هاله علي أحمد سليمان

فاطمه عبدالعزيز سالم اسالم

مريفه راشد نافع الحربي

نورة مصطفى توفيق غسال

حنان حامد رجاء الحربي

عايشة احمد محمد الشنقيطى

ماريا فؤاد محمود الخياط

حنان سعد خلوفه الشهري

االء فريد علي باشراحيل

رزان احمد حسن ضياء الدين

عزيزة محمد جبريل الصومالي

حنان على عبداهلل الهندي

فتون عبدالرحمن محروس

هيا أنور راغب الطليوني

سناء سالم سليم العوفي

أفراح راضي مريخان العنزي

اسماء محمد الشنقيطي

هديل فهد فرج التميمي

أفنان أحمد أبوبكر فالته

والء ابراهيم ابو بكر خمري

منى عبداهلل عيد الذبيانى

خريجات الفصل
الدراسي

حنان عواض خليوي =الحربي

ساره بخت عمران العوفي

انتصار حماد حامد الصبحي

رباب أحمد مطيع النخلي

سميره عمر قاسم األحمدي

ايمان حامد راجي الردادي

تقى ناجي حسن حضيري

أروى حميد أحمد السيد

صفاء عبدالحفيظ = األحمدي

هديل خلف محمد الحربي

اشواق عالي عوض البيضاني
وئام ابراهيم غازي اللهيبي

األول5343

مروه عبد المجيد = قازلي
منال عابد حميد الحربي
ناهد طالع رميثان اللهيبي
دالل عبدالعزيز عبداهلل عمار
والء عبيداهلل مسعد الحربي
رويده عمر غازي اللهيبي
رقية األمين محمد مولود
سماح عليان باخت اللقماني
مروه سليمان عواض الحجيلي
ناجية أسعد حسين بخاري

