
 هـ1442الفصل األول للعام الجامعي  –قائمة بأسماء الطالب الخريجين 

 الغاط ) طالب (المقر : 

 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط الكلية : 

 القانون التخصص: 

 البكالوريوس الدرجة العلمية :

 إنتظام كلينوع الدراسة : 

 إاليميل إالكاديمي  إسم الخريج 

 @372104956s.mu.edu.sa سعيد الخرازعبدهللا صالح 

 @371102942s.mu.edu.sa عمر بن حمد بن إبراهيم األمان

 mu.edu.sa@s.371101725 عبدالعزيز بن سعد بن زايد المطيري

 @372105417s.mu.edu.sa متعب من إبراهيم بن سليمان القاسم 

 @372104429s.mu.edu.sa عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم الفجري 
 @371103757s.mu.edu.sa سعود بن حسن بن سعود المطيري 
 @372103200s.mu.edu.sa فيصل بن عصري بن مقبل العنزي 

 @372103971s.mu.edu.sa فارس بن سعيد بن حسن الشهري
 @371103974s.mu.edu.sa سطام بن ناصر بن إبراهيم الداود

 @361103094s.mu.edu.sa ثامر بن فهد بن محمد الثميري
 @371102608s.mu.edu.sa نشمي بن فهد بن نشمي الجبيري

 @372103375s.mu.edu.sa عبداالله بن عبدالكريم بن عوض القحطاني
 @372104514s.mu.edu.sa سيف بن عبدالرحمن بن ساكت العنزي

 @361102485s.mu.edu.sa فارس بن عويد بن سالمه العنزي
 @371102242s.mu.edu.sa محمد بن راجح بن محمد الحمداني 
 @371102210s.mu.edu.sa ماجد بن غازي بن رويعي الحربي
 @371102109s.mu.edu.sa ريان بن عمر بن مذيكر المطيري 
 @037210444s.mu.edu.sa محمد بن مخلف بن خلف الشمري

 @371102683s.mu.edu.sa سلطان بن سعود بن عبدهللا المطيري
 @371103852s.mu.edu.sa صالح بن منصور من ناصر السحيباني

 @372103979s.mu.edu.sa محمد بن حنيف بن عبدهللا ال درعان 
 @361103107s.mu.edu.sa معاذ بن إبراهيم بن حمد المليكي

 @210237110s.mu.edu.sa مشاري بن سعد بن عائض المطيري
 @371102509s.mu.edu.sa عبدالعزيز بن حمود بن محمد الحردان

 @361103047s.mu.edu.sa نايف بن صنيتان بن ناصر المطيري
 @372104480s.mu.edu.sa احمد بن مطر بن عبدهللا المطيري
 @362102482s.mu.edu.sa حمود بن خلف بن مبارك العتيبي

 @361102961s.mu.edu.sa احمد بن صقر بن غازي المطيري 
 @361104074s.mu.edu.sa محمد بن عبدالرحمن الحمودمشاري بن 

 @372104395s.mu.edu.sa عثمان بن دويخل بن حمدان الشمري
 @362102461s.mu.edu.sa ياسر بن تابع بن فايز الحربي 

 @362104677s.mu.edu.sa مشاري بن دغيم بن حرفان المطيري 
 @362104661s.mu.edu.sa نايف بن دخيل بن هضيب النومسي

 @342106915s.mu.edu.sa يري مشعل بن منيف بن عياده الظف
 @361103092s.mu.edu.sa عبدهللا بن عزيز بن معتاد المطيري

 s.mu.edu.sa@361102481 سعود بن فهد بن محمد الحربي 
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