
 

 خريجات قسم المحاسبة 
 

الرقم 
 التسلسل  

فصل 
 اسم الخريجة الرقم الجامع   سنة التخرج التخرج

   بخاري  أحمد بن هشام  بنت سهام  35120189 2019-2020 401 1

 هللا بن احمد ال حلسان الغامديبسمه بنت عبد  35120192 2019-2020 402 2

3 402 2019-2020 35120220   
 بيادر بنت يوسف بن محمد برناوى المدن 

  السبيع   36120304 2019-2020 402 4
 وعد بنت خالد بن زويد بن عبدهللا القريش 

   العوهل   عبدالوهاب بن فوزي بنت عائشه  36120016 2020-2021 421 5

   الغامدي قذان آل صالح بن احمد بنت مرام  36120040 2020-2021 421 6

ه  36120278 2020-2021 421 7 ى سعد بن عبدهللا بنت منير    العمير

   الخالدي الصبيح عويد بن محمد بنت الشيماء  36120230 2020-2021 422 8

   الغامدي المصبح محمد بن عبدهللا بنت اسيل  371200017 2020-2021 422 9

    عل   بن بدر بنت انهار  371200046 2020-2021 422 10
   الرشيدي العايض 

   بوخمسير   عل   بن احمد بنت امل  371200054 2020-2021 422 11

   الغامدي العل   عبيد بن عصام بنت ساره  371200084 2020-2021 422 12

   العطيعط شالح بن فرحان بنت أمل  371200087 2020-2021 422 13

   الدرع صالح  بن سعود  بنت فاطمه  371200097 2020-2021 422 14

   الخاطر خاطر بن جابر بنت ساره  371200124 2020-2021 422 15

   العمري  الكعب    حمدان  بن محمد  بنت مها  371200129 2020-2021 422 16

ه  371200147 2020-2021 422 17 ي السبيع   طبيالن بن هليل بن نايف بنت امير   العي  

   الحويل محمد بن يوسف بنت فاطمه  371200150 2020-2021 422 18

   المخالفه غازي بن عبدهللا بنت نوال  371200195 2020-2021 422 19
   الحارن 

20 422 2020-2021 371200212    
   فايز بن بشار بنت ف 

   الدرسون 

   الثنيان صالح بن محمد بنت فرح  371200216 2020-2021 422 21

   المتعب عل   بن خالد بنت بدور  371200274 2020-2021 422 22

ي السبيع   هليل بن الشايش بنت مريم  371200294 2020-2021 422 23    العي  

   الحرن    الخطان    حسن بن محمد بنت سماهر  371200313 2020-2021 422 24

   البقم   الكليب    حباب بن مهدي بنت طيف  371200318 2020-2021 422 25

   البوعينير   الغنام راشد بن مبارك بنت كلثم  371200321 2020-2021 422 26

27 422 2020-2021 371200358    
   يعقوب آل حسن بن كامل بنت امان 

   الراجح ابراهيم بن سام   بنت هديل  371200378 2020-2021 422 28

   النعيم   صقر بن سالم بنت ندى  371200387 2020-2021 422 29

   الزاير احمد بن عبدهللا بنت بتول  371200473 2020-2021 422 30

   بنت ارساء  371200480 2020-2021 422 31
   النب    عبدرب آل عبدهللا بن هان 

   الغامدي العبدل   صالح بن ابراهيم بنت رغد  371200503 2020-2021 422 32

 


