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عمادة الكلية

د.  نجم الربضي
عميد كلية الحقوق

كمايل املفلح
�سكرترية العميد
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اأ.د. ح�سن " حممد امني" جوخدار
اأ�ستاذ

د. حممد ح�سني الق�ساه
اأ�ستاذ م�سارك

د. من�سور ابراهيم العتوم
اأ�ستاذ م�سارك

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم القانون العام

د. عبد الرحمن توفيق عبدالرحمن
 اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأ�سامة اأحمد احلنانية
اأ�ستاذ م�ساعد

د. اأحمد خلدون الظاهر
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد اهلل الوريكات
اأ�ستاذ م�ساعد

د. حممد عبد النا�سر ن�سار
مدّر�س

د. جنم ريا�ض الرب�سي
اأ�ستاذ م�ساعد / رئي�س الق�سم
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د. م�سطفى مو�سى العطيات
اأ�ستاذ م�ساعد / نائب العميد

د. مظفر جابر الراوي
اأ�ستاذ م�ساعد/ رئي�س الق�سم

د. حممود حممد الكيالين
اأ�ستاذ م�ساعد

أعضاء الهيئة التدريسية
قسم القانون الخاص

د. عبد احلميد عي�سى غوامنة
 اأ�ستاذ م�ساعد

د. جنم ريا�ض الرب�سي
اأ�ستاذ م�ساعد

م. �سيماء حلمي اأبو فرحة
مدّر�سة
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خريجو الفصل االول

�سائده هايل عبداحلليم ابو عمرية

عادل حممد عادل حممود ال�سخني
ه�سام جاد اهلل من�سور �سخاترة



األول على كلية الحقوق/ بكالوريوس

نهاية ابراهيم عبداهلل شاهين
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خريجو الفصل االول

بندر �شعد مر�شد الربازي

ح�شام عوا�ض املطريي

بيان فهد عمر فخري

�شلطان حممد عبيد خلف

عبدالعزيز جمال احمد العنزي عبدالرحمن حممد هادي الراجحي

جعفر �شمري �شليم

�شاكر �شالح عقيل ال�شراري

عبدالهادي زعل م�شعد البلوي
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خريجو الفصل االول

حممد ح�شن حممد العجمي

هادي عبداهلل ملحم

حممد م�شطفى حافظ ابومدين

هيالنة حممد اجلفري

م�شعل حوري مطرف العنزي
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اأمينة حممد خليل را�شد
حمود �شالح مناور زبن الر�شيدي

حمود عبد اهلل حممد العنزي
خالد عايد عامر �شديد املطريي
خالد فالح عبد اهلل الع�شعو�شي

�شعيد يحيى حممد الزبيدي
عبد العزيز �شعود مر�شي �شعيد الر�شيدي

عبد اهلل في�شل عبد العزيز العتيبي
عبد الهادي خمي�ض خليف العنزي

في�شل فهيد �شويحي العتيبي
م�شاري م�شعل نهار احل�شيني
م�شعل بدر �شماوي ال�شفريي
م�شعل حمود عبد اهلل الثنيان

من�شور احمد عيد العطيات العطوي
مو�شى حممود غدير ال�شرايرة

نادر حمود �شالح البلوي
نايف فراج ال�شمروخ العماين

نور حمد اهلل �شليمان ابو ال�شمن

خريجو الفصل االول
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خريجو الفصل الثاني

احمد طالب �شعود 

جميلة فهد ر�شيد

بولني وليد غريب بوغو�ض

خلف عبيد حجي الر�شيدي

�شحى عي�شى القطان زينب قا�شم ح�شن احل�شني

ثائر م�شعود ممدوح وتد

رغدة جمال حممد ال�شيدالين

طالل عماد فطني بكري
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خريجو الفصل الثاني

عبداهلل �شالح �شعيد 

عمر حمدان فرحان احلربي

علي ح�شني علي اجلالوي

فاطمة جمدي ح�شن م�شطفى

حممد مر�شد فالح العازمي حممد عبداهلل حطاب الهيفي

عماد يو�شف عفيفي

فرحان عبداللطيف فرحان 

حممد من�شور حممد حنيف
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خريجو الفصل الثاني

م�شاري حممد مبارك ال�شراري

نهار عبداهلل را�شد الزعبي

فهد هادي فالح العجمي

مطلق عادل اخلتالن

نهاية ابراهيم عبداهلل �شاهني

منيف عبداحلمن الر�شيدي

ها�شم حممود العلي

�شعد �شامل عبد
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خريجو الفصل الثاني

حربي حممد حمود احلربان
ح�سن بدر ح�سن حممد الكندري

ح�سن خليل حممد الهالل
ح�سيان نا�سر حنيف الهاجري

دويع هادي مفرج العجمي
�ساري ن�سيم جميل �سماوي
�سامل �سامي �سامل الف�سلي
�سالح حممد قا�سم العنزي

عببداهلل مطلق دهريان املطريي
حممد موؤن�س حممد العتيبي

حممد مريزيق املطريي
حممد مك�سد حممود الفرهود

مقبل عو�س مقبل الر�سيدي
نورا اكرم عبد الواحد بزون
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المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي

طالل دهيم م�سعان الر�سيدياحمد �سهيل املطريي

عبداهلل عيد �سويلم

نايف �سالح فهد الر�سيدي مهدي امني عليان

�سعود �سريد عيد املطريي

موزة انور العي�سى



121

 بندر حممد جمول العنزي
 حام�س هرم�س يحي ال جعره

 حمد عبداهلل حمد �سعد الغربه
 حمدي حمود م�سلح الر�سيدي

 رزان طالل �سويلح املالكي
 �سعود عزيز �سطي العنزي

 �سايف فرج �سايف فرج اخل�ساب
 �ساري عايد خلف العنزي

 عبد الرحمن حممد را�سد 
مر�سود عو�س احل�سينى

 عبدالرحمن اليف املطريي
 عبداهلل عقيل تركي احلربي
 عبداهلل حممد علي ال�سريف

 عبداهلل حممد ال�سرهيد
 علي ح�سني علي اجلالوي

 علي م�سعود م�سخ�س املطريي
 عمر حمدان فرحان احلربي

 فهد ذياب خالد املطريي
 في�سل حمود حممد ال�سريده

 حممد مفرج فهاد املتلقم
 م�ساري حممد ال�سراري

 م�سعل وليد عيد حمد املزرم
 نواف خالد هذال الغبيوي

 هيثم عوده عواد الك�سي اجلهني
في�سل تركي املقاطي

�سعد حممد خري �سعد دحدح
ريا�س عبد اهلل الغامدي

�سعود حممد مبارك املطريي

المتوقع تخرجهم على الفصل الصيفي


