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 رقــم الــهــويــة ـاسم الطالب م
 2524****** أحمد علي أحمد الفياض  1

 0853****** ابراهيم عبدالله عبدالعزيز المغامس  2

 4441****** احمد عبدالمجيد بن ناجي السلمي  3

 5571****** علي عبدالعزيز علي العجيري  4

 9986****** عبدالمحسن إبراهيم يوسف المسلم  5

 9626****** اسماعيل بن ابراهيم الفقيهعلي   6

 9449****** طارق مسلم سبيل الرشيدي  7

 4717****** مبارك ابراهيم بن مبارك بوبشيت  8

 6078****** عبدالله ناصر عبدالعزيز السيف  9



 3168****** عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن بن حسين  10

 8654****** عبدالله منصور سعد البريدي  11

 8032****** عبدالله بن محمد الراجحعبدالملك   12

 0532****** ضيدان محمد ضبعان  13

 6966****** سلمان عبدالله بن عبدالعزيز الشريده  14

 4315****** معاذ سعد سعيد الحجري  15

 8664****** عبدالله محمد علي العمر  16

 0880****** عمر ناصر بن عبدالله الدحيالن  17

 9807****** محمد علي محمد الغامدي  18

 4813****** مبارك ابراهيم مبارك المواش  19

 3346****** هاني حمد صالح الزيادي  20

 0900****** عبدالعزيز سليمان المحيذيف  21

 1003****** خالد محمد بن مترك السبيعي  22

 0220****** عبدالملك عبدالرحمن عبدالعزيز أبوقيان  23

 1269****** سعيد عبدالعزيز الزهراني  24

 6813****** عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخضيريالياس   25

 1870****** محمد عبدالعزيز عقيل العقيل  26

 4961****** عبدالكريم محمد عبدالعزيز الدهيشي  27

 0878****** هيثم عبدالله الناصر  28

 6016****** إبراهيم صالح عبدالله المطوع  29

 4798****** محمد ابراهيم بن محمد اللحيدان  30

 9665****** خالد بن سعد الدعيجعبدالعزيز   31

 1512****** محمد علي بن محمد الشمراني  32



 2180****** عبدالعزيز محمد عبدالعزيز العويد  33

 7925****** أنس عبدالعالم السلمي  34

 1844****** مشاري عبدالله عبدالعزيز العنقري  35

 8752****** عبدالله عبدالرحمن فائز الفائز  36

 4078****** ريديعبدالله ابراهيم صالح الب  37

 3597****** عبدالله عبدالعزيز سليمان الوشمى  38

 0502****** خميس كييس الجحدلي  39

 9250****** احمد صالح عبدالله باعثمان   40

 3487****** حسان عبدالله محمد الشهراني  41

 6542****** محمد دهش الرشيد  42

 6284****** نايف عبدالرحمن بن جمعه البوسعد  43

 4220****** محمد بن خليفه الدوسريعبدالرحمن   44

 4829****** محمد علي بن عبدالله المنيعي  45

 6021****** فهد محمد علي السعود  46

 4958****** معاذ حمد عبدالله اليحيى  47

 1423****** عبدالباري عبدالعزيز ثامر الخالدي  48

 2744****** منصور عويض سالم الجهني  49

 9628****** محمد بن صالح بن محمد اليابس  50

 8266****** مصعب عبدالله محمد حفني  51

 5920****** حمود عبدالعزيز بن عبدالله المطوع  52

 5472****** عبداللطيف عبدالمنعم بن عبداللطيف العكاس  53

 0827****** صالح محمد صالح الحصيني  54

 8672****** فهد محمد علي العمر  55



 0454****** عبدالمجيد عبدالله الشعالن  56

 4866****** عبدالرحمن عبدالرؤوف بن حمد المعدي  57

 9589****** يحي احمد محمد خيرات نجمي  58

 0626****** حسن خالد بن عبدالله السيف  59

 3854****** علي ابراهيم بن يحي عسيري  60

 


