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 صورة مصدقة من وثيقة التخرج -1
 صورة مصدقة من كشف الدرجات -1

 صورة الهوية الوطنية  -3
 قلم رصاص  -4

 

 األسم ةــويــهــم الــرق م

 فٌصل  سلمان  علً الدعجانً  0000008935  1

 عبداالله علً عساف العتٌبً 0000007925  2

 عزٌز بخٌت العنزيسلٌمان  0000002933  3

 طالل علً مفتاح الغامدي 0000005400  4

 أٌمن احمد بن دمحم العصٌمً 0000005395  5

 سٌف سالم اللحٌانً 0000008443  6

 سعد فٌصل سعد القحطانً 0000009561  7



 سامً علً حمد الغطٌمل 0000003324  8

 مشاري ظافر مشاري االسمري 0000000184  9

 الدرٌبً دمحم علً دمحم 0000008062  10

 عبدهللا سعٌد احمد الغامدي 0000007560  11

 عبدهللا عبدالعزٌز دمحم الحمود 0000003215  12

 عبدهللا علً احمد حمدي 0000006686  13

 خالد عبدالرحمن صالح الخٌبري 0000008076  14

 سامً صالح عبدهللا العمري 0000002399  15

 دمحم حنتوش بن عنٌنان الرشٌدي 0000003196  16

 إبراهٌم سالم  عبدهللا الدوسري 0000001869  17

 عبدالوهاب سعٌد بن علً القحطانً 0000004219  18

 عبدالعزٌز دمحم موسً آل ابراهٌم 0000007506  19

 خالد دمحم عٌاد الجهنً 0000007013  20

 عقٌل فرٌح عبدالمحسن الشمري 0000009930  21

 مهند هالل مسفر المطٌري 0000003108  22

 المطٌري شاهر دمحم 0000002137  23

 علً شتوي سالم 0000007400  24

 عبدالسالم  حمد  المناع 0000001038  25

 ٌحٌى علً احمد ذٌاب 0000001542  26

 دمحم  عبدهللا  مرعً الناشري  0000003858  27

 سمٌر زاٌد الرشٌدي 0000004344  28

 ابراهٌم حمد ابراهٌم آل منصور 0000007661  29

 ماجد مطر عبك الشمري 0000000617  30



 عبدالهادي جربوع العنزي 0000009875  31

 علً عمر دمحم طوهري 000003485  32

 دمحم مشعف مزٌد العتٌبً 000001282  33

 مشهور مبرك حشٌم المطٌرى 000006904  34

 عبدالمجٌد فهد عبدهللا المعٌقل 000003160  35

 علً حسن علً القحطانً 000007617  36

 صالح سعود بن علً همامً 000009693  37

 سلطان مرزوق الصاعدي 0000009328  38

 ضٌف هللا دمحم أحمد غروي 0000007247  39

 ممدوح عبدالكرٌم عٌسى الشدوخً 000000717  40

 سعد علً عوٌضه القحطانً 000005980  41

 دمحم مسعود معٌض القحطانً 000007208  42

 نجٌبً  دمحم دراج 000005146  43

 طالل محماس العتٌبً 000002704  44

45  000009782 

احمد عبدالمحسن  عبدالمحسن

 الطٌار

 قناص هادي القحطانً 0000003401  46

 حسن دمحم مسفر الوادعً 0000008068  47

 مصطفى دمحم بن جمعان الغامدي 000006561  48

 سلطان عطاهللا مسعد المطٌري  000006036  49

 ولٌد دمحم احمد الربعً 000005715  50

 هذلول عبدهللا هذلول الدوسري 000000692  51

 فواز دمحم عبود القحطانً 000007352  52



 عبد هللا موسى عبد هللا النقٌدان 000000604  53

 عبدالرحمن ظافر خلوفه الشهري 000008783  54

 عبدهللا احمد علً القحطانً 000005137  55

 بندر منشد دمحم 000006171  56

 عبدالرحمن دمحم مال الشمري 000005145  57

 دمحم سلٌمان جوٌبر الحازمى 000009778  58

 سلٌمان علً دمحم كرٌري 000008068  59

 دمحم عباد بن مسٌفر العتٌبً 000005917  60

 بانً بتال فالح الدوسري 000005052  61

 عاصم صالح عبدهللا بن صٌخان 000005425  62

 دمحم سفر دمحم القحطانً 000006744  63

 عبدهللا جمعان الحربً 000006461  64

 عبدالرحمن علً الخرعان 000002072  65

 تركً علً عبدهللا خبرانً 000007950  66

 أحمد علً عبدهللا المرشد 000005765  67

 ناٌف سالم دمحم الخرٌصً 000009715  68

 عبدهللا ناصر مدعج السبٌعً 000004470  69

 سلٌمان عبدهللا دمحم الحمٌد 000002396  70

 حمد طراد احمد السبٌعً 000003011  71

 بداح زٌد مسفر الكبرا 000005439  72

 عبدهللا حسٌن العندسحسٌن  000001734  73

 دمحم  عبدهللا دمحم القحطانً 000007038  74

 علً  حسن الزنان 000000102  75



 سلطان دمحم بن مبارك الشرافً 000009156  76

 عبدهللا سعٌد عبدهللا الدوسري 000006473  77

 سعد رافع سعٌد الشهري 0000007177  78

 دمحم علً دمحم الدهامً 0000007241  79

 عبدالرزاق دمحم بكري السمٌري 0000007699  80

 عبدهللا ٌحً دمحم 0000009756  81

 خالد دمحم إبراهٌم الشرٌده 0000003208  82

 ناٌف مبارك دمحم الثبٌتً 0000004472  83

 فٌصل مساعد سعود الرشٌدي 0000002042  84

 محسن دمحم بن فهد الفهادي 0000003322  85

 صالح عواض رجاء العتٌبً 0000006017  86

 دمحم علً دمحم خبرانً 0000004118  87

 رٌاض خالد عبدهللا الفرٌح 0000007863  88

 دمحم ابراهٌم عبدهللا العقٌلً 0000005698  89

 معاذ عبدالرحمن بن هاشم الثقفً 0000004072  90

 تركً دمحم حمد ال رفده 0000003767  91

 عبدهللا  عبدالرحمن عبدهللا أبودجٌن 0000001007  92

 عاٌد الروٌلًعمر قاعد  0000006266  93

 عبدالرحمن أحمد علً هزازي 0000000314  94

 عبدهللا مرعً احمد االحمري 0000002046  95

 دمحم جفال بن مدغم السبٌعً 0000003743  96

 إبراهٌم سعٌد مبارك آل زعٌر 0000001303  97

 دمحم ابراهٌم عمر العطٌوي 0000000060  98



 عبدهللا سهل العتٌبً 0000000639  99

 صالح أحمد الهمامً 0000000191  100

 سعود شاٌم سالمه العنزي 0000003414  101

 احمد دمحم علً عكام 0000005296  102

 سعود فهد دمحم الفراج 0000009242  103

 خالد زاٌد حمود الشلوي 0000000534  104

 فهد راشد بن عداد العنزي 0000002826  105

 حسٌن ناصر سعٌد القحطانً 0000009425  106

 عبدهللا خبرانًٌحٌى علً  0000007449  107

 سعد ثواب حٌاد النحٌش 0000006953  108

 عبدهللا معٌض القرنً 0000002052  109

 تٌسٌر فٌحان زهٌان المطٌري 000006909  110

 عبدالهادي عبدهللا علً القرنً 000004037  111

 فهد عوض الحربً 000005545  112

 علً احمد بن موسى الزهرانً 000003775  113

 البلويمروان دمحم عواد  000006716  114

 دمحم احمد صالح الشمرانً 000001666  115

 عبدالعزٌز صاٌل فرج العصٌمً 000006547  116

 سالم  عزٌز بخٌت العنزي 000006962  117

 موسى عاٌض موسى آل علٌان 000006386  118

119  000009622 

عبدالرحمن حسٌن بن سعٌد 

 القحطانً

 عبدهللا دمحم شراحٌلً 000006630  120



 الزهرانًولٌد شرف مسفر  000002825  121

 عبدالكرٌم صائل مرزوق الضوي 000005037  122

 خالد عوض شخٌر العنزي 000005240  123

 غرم هللا  حمود سعد الغامدي 0000003163  124

 سلمان فهٌد سالم القحطانً 0000002965  125

 مفرج صالح أحمد الهمامً 0000001589  126

 أحمد عوٌد بن حماد العنزي 0000003695  127

 خالد  علً  الزهرانً  0000009128  128

 سلطان سعٌد مسفر الشمرانً 0000008586  129

 عبدالمحسن عبدهللا العنزي 0000008605  130

 عبده دمحم صغٌر  عبده ظافري 0000005766  131

 أحمد حمدان عطاهللا السرٌحً 0000008557  132

 عبدهللا علً مبارك الشرٌده 0000001422  133

 دمحم ابراهٌم دمحم الدوسري 0000006331  134

135  0000006235 

ٌوسف فرج ضحوي السبٌعً 

 العنزي

 دمحم عائض بخٌت آل صافً 0000005051  136

 دمحم عبدالرحمن مندٌل الدوسري 0000008830  137

138  0000008936 

عبدالسالم سلٌمان عبدالرحمن 

 الجوٌر

 ناصر عبدهللا ناصر السبٌعً 0000006773  139

 عبدهللا دمحم العنزي  0000000117  140

 احمد بن موسى الزهرانًفهد  0000001823  141



 سعد عبدهللا بن فراج السبٌعً 0000004654  142

 عبدالرحمن احمد سعٌد الزهرانً 0000009590  143

 دمحم فالح عٌد المقاطً 0000006917  144

 صالح مطٌع شارع ال شارع 0000002941  145

 دمحم حسن ناصر الهمامً 0000006431  146

 عبدهللا خالد عبدهللا السباح 000006427  147

 سعٌد دمحم سعٌد الدوسري 000007801  148

 نواف سلٌمان دمحم اباالخٌل 000000331  149

 ناٌف  دمحم الجهنً 000000820  150

 امٌن دمحم عباس شربٌب 000003056  151

 عبدهللا عالً عوض الحربً 000005854  152

 سعد ابراهٌم سعد التمٌمً 000009031  153

 ٌاسر  حمدان حسن الزبالً 000004138  154

 عبدهللا سعود دمحم السلٌطً 000002555  155

 مشاري عبدهللا عامر المشاري 000005662  156

 عبدالرحمن  أحمد  حمٌد القثامً  000007310  157

 فهد زٌد حمد القحطانً 000006687  158

 سالم دمحم أحمد آل جمٌع 000007403  159

 علً دمحم حسٌن عرٌشً 000006705  160

 ٌوسف ناصر عبدالعزٌز العباد 000008374  161

 مشعل عبدالعزٌز السلٌمان 000000790  162

 وائل فرحان دمحم المخلفً 000001364  163

 عبدالعزٌز عبدهللا  عجٌج الحربً 000005814  164



 عبدهللا منصور دمحم ال مزٌد 000006703  165

 حسن مرعً أبوخلوه 000003804  166

 علً حسن دمحم داحش 000008885  167

 بدر منصور الشمرانً 000003834  168

 حمود المصارٌرشافً  000001495  169

 سلطان عبدالعزٌز سلٌمان السوٌد 000009337  170

 دمحم علً جابر البارقً 0000006818  171

 عبدالرحمن حمود التمٌمً 0000003894  172

 جعمل حمد بن دمحم ال كلٌب 0000007924  173

 حمد عبدهللا ناصر القحطانً 0000003976  174

 عبدهللا سعود عبدالعزٌز القاسم 0000005922  175

 احمد  شطٌط ساٌر الحربً 0000009230  176

 ابراهٌم  ناصر المحٌاء 0000002245  177

 سلٌمان ابراهٌم بن دمحم اللحٌدان 0000009875  178

 عادل عبدهللا دمحم الفاٌز 0000008632  179

 

 


