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 اط ) طالب ( الغـ المقر:

   كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط الكلية :

 القانون  التخصص:

 البكالوريوس الدرجة العلمية :

  إنتظام كلينوع الدراسة:

 االيميل االكاديمي اسم الخريج 

 @372103278s.mu.edu.sa البقميعمر بن عبدهللا بن ذعار 

 @372103500s.mu.edu.sa مشعل بن عبيد بن عواض المطيري
 371102866a@s.mu.edu.s هذال بن محمد بن هذال البديري

 @381103992s.mu.edu.sa عبدالجبار بن عبدالرحمن بن سليمان الم

 @381101524s.mu.edu.sa عبدالسالم بن عقيل بن سليم المطيري 
 @372103003s.mu.edu.sa متعب بن متاعب بن غويزي المطيري 
 @382102561s.mu.edu.sa محمد بن سيف بن محمد المكحلي السبي
 381100160u.sa@s.mu.ed عبدالعزيز بن محمد بن علي ال غبار ال
 @381101278s.mu.edu.sa ريان بن سلطان بن عبدالرحمن المخلفي 

 @381100055s.mu.edu.sa شاكر بن محمد بن عمير العوني المطيري 
 @381103958s.mu.edu.sa المشاري بن ثامر بن مرزوق الوعيلي 

 @381101339s.mu.edu.sa فيصل بن فهد بن مطلق االسلمي الشمري 
 @371102664s.mu.edu.sa سعود بن غزاي بن صلهات السهلي
 @372104994s.mu.edu.sa سلطان بن مليح بن محمد الحميداني

 @371101510s.mu.edu.sa عبدهللا بن محمد بن شداد العتيبي
 @372104934s.mu.edu.sa العتيبيمنصور بن فالح بن مسفر الذيابي 
 @381101369s.mu.edu.sa عبدهللا بن فهد بن نشمي الجبيري 
 371101868du.sa@s.mu.e فهد بن نادر بن عادي المطيري 
 @372103222s.mu.edu.sa سعد بن خالد بن سعد الحصين 

 @382102576s.mu.edu.sa محمد بن سعد بن الفي العصيمي

 @371101931s.mu.edu.sa محمد بن عواض بن وديد المطيري 
 @372103970s.mu.edu.sa محمد بن تركي بن عبدهللا درعان 
 @103459372s.mu.edu.sa سلطان بن عبدهللا بن احمد حقاش 

 @381101545s.mu.edu.sa بندر بن احمد بن فهد البداح 
 @371101763s.mu.edu.sa سلطان بن عقاب بن سلطان المطيري 

 @372105291s.mu.edu.sa سليمان بن نايف بن عبدهللا الراشد 
 @371101936s.mu.edu.sa عبدالمحسن بن عبدهللا بن عبدالمحسن ال

 @372103197s.mu.edu.sa محمد بن عايد بن عبدهللا الظفيري
 @372103035s.mu.edu.sa محمد بن ضيف هللا بن شبيب الجبلي

 @381103913s.mu.edu.sa سعود بن شحاذ بن تركي الشمري
 @372103292s.mu.edu.sa فهد بن سالم بن محمد القحطاني 

 @362105075s.mu.edu.sa منصور بن محمد بن عبدهللا البدر 
 @371102834s.mu.edu.sa ماجد بن علي بن رجعان الغنيم 

 @371101462s.mu.edu.sa عبدهللا الحقيلعبدهللا بن زياد بن 
 @371102653s.mu.edu.sa احمد بن جندب بن احمد شراحيلي

 @371103748s.mu.edu.sa خالد بن تركي بن محمد سعيد العالطي
 @361102466s.mu.edu.sa غالب بن ناصر بن عبدالكريم المجحد 

 @371102883s.mu.edu.sa مجاهد بن عبيد بن فيصل المطيري
 @362104720s.mu.edu.sa سلطان بن فيصل بن سلطان المطيري 
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 s.mu.edu.sa@361103048 يزيد بن خلف بن علي العمار 

 


