الحاصلون على
زمالة الهيئة ()SOCPA
للدورة الثانية ()2020

يســر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن أن تتقــدم بالتهنئــة للمحاســبين

الحاصليــن علــى زمالــة الهيئــة ( )SOCPAللــدورة الثانيــة ( )2020وذلك بعــد اجتيازهم
مــواد االختبــار ،وتتمنــى لهــم مزيــداً مــن النجــاح والتوفيــق فــي حياتهــم المهنيــة.
1

أنور علي ردمان الحميدي

25

صالح ناصر صالح القبيسي

48

محمد براك بنيه العنزي

2

آالء أيمن سعيد باجوده

26

طارق صالح آل جالل الغامدي

49

محمد خالد محمد الخضيري

3

أرين ناصر سليمان أبانمي

27

عبد العزيز سعيد محمد آل سلطان

50

محمد عبد الحميد درويش جابر

4

أفنان غازي عبد الهادي المطيري

28

عبد العزيز عبد الله مشخص الرحيمي

51

محمد عبد الله بشر الرشيد

5

أمجاد إبراهيم هويدي آل حسين

29

عبد الله عبد الرحمن خليفة الملحم

52

محمد فوزي علي الرمضان

6

بدر عادل عبد المحسن العودة

30

عبد الله عبد الرحمن محمد المرشد

53

محمود غسان عبد الله منى

7

حسام سفر محمد الغامدي

31

عبد الله علي محمد الفرهود

54

مرام حسن عثمان أباحسين

8

حسان محمد عبد الله السحيباني

32

عبد الله محمد عثمان الفتني

55

مريم إبراهيم عبد الله المحيسن

9

حمد أحمد عبد الكريم العليط

33

عبد الله موسى سليمان الفيفي

56

مشاري منصور الشدي

10

حمد طالل حسين آل منيف

34

عدنان عبد الرحمن محمد السلمان

57

مشاعل مساعد محمد البصري

11

حياة محمد رباح الرباح

35

عزام عبد الله محمد السحيباني

58

مصعب ناصر نائف العتيبي

12

خالد سعد راشد الشبرمي

36

علي عمر أحمد العطاس

59

معن إبراهيم سيدي الشنقيطي

13

خالد سليمان إبراهيم الوابل

37

علي مسلم حسين العلي

60

منذر عبداللطيف إبراهيم الحمام

14

خوله إبراهيم محمد البحيري

38

عمر علي عبد الله باقيس

61

ناصر عبد الرحمن إبراهيم الدخيل

15

دالل زيد عبد الله اليعيش

39

غادة محمد صالح الطاسان

62

ناصر محمد سلطان السهلي

16

زينب إبراهيم ياسين العبد اللطيف

40

غدير حمود فالح الحقباني

63

ندى ناصر حسن غنيم

17

سالم فاضل محمد الرشيد

41

فالح مرضي فالح العنزي

64

نواف محمد علي القحطاني

18

سعود داود عمر جزائري

42

فالح ناصر مطلق العجمي

65

نورة رشيد عبد الله بن رشيد

19

سعيد محمد سعيد القحطاني

43

فيصل خالد عبد الله ربيع

66

هديل إبراهيم صالح الزويدي

20

سلمان عبد الرحمن إبراهيم الثميري

44

لما سليمان أحمد الحمد

67

وائل رجب محمد محمد صالح

21

سمر عوده عليثه الحجوري

45

ماجد عبد العزيز داخل المطيري

68

وجدان عبد العزيز إبراهيم آل تويم

22

سمية فهد عامر الغفيلي

46

متعب عطا الله محمد السيحاني

69

ياسمين سعود ناصر آل رزوق

23

سهام إبراهيم عبد الله الضالع

47

محمد أحمد محمد باناجه

70

يزيد عبد العزيز عبد الله السواجي

24

سهيل علي سعيد الغامدي
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