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 رقــم الــهــويــة ـاسم الطالب م
 3116****** انس عبدالكريم الشواي  1

 5698****** عبدالعزيز أحمد فالح الطالب  2

 7273****** علي عبدالله بن صالح العثمان  3

 0737****** جود الله علي مزهر الخثعمي  4

 9211****** عاصم راشد احمد العليوي  5

 4469****** عبدالله زيد عبدالله ال مغيره  6

 2912****** أحمد عبدالله محمد الجوعي  7

 2594****** عيد مقبل القحطاني  8

 9773****** عبدالله فهد بن محمد السديري  9



 0576****** عبدالملك عبدالرحمن عبدالعزيز  المطرودي  10

 4591****** طارق عايد عيفان العنزي  11

 1913****** عبدالملك محمد الزاحم  12

 7404****** سعد محمد الهويمل   13

 3734****** عبدالوهاب عبد الله بن صالح المطرودي  14

 1478****** عبدالله أحمد علي الرومي  15

 0392****** ابراهيم  حمد عبدالله  العنزي  16

 2427****** محمد عبدالله بن حصوي العنزي  17

 0611****** سلطان ناصر ابراهيم آل تويم  18

 4713****** ياسر عبدالعزيز حشمت علي  19

 7998****** عبدالله الغامدي مشعل  20

 3448****** محمد عبدالله محمد الغفيلي  21

 8155****** عبدالرحمن سليمان عبدالرحمن الطريقي  22

 9072****** خالد رامز خالد المقرن  23

 1004****** ابراهيم محمد بن سليمان العثمان  24

 7109****** فهد عبدالعزيز خضر القرشي  25

 1026****** عبدالرحمن واصل داود المذن  26

 5997****** صالح فوزان بن محمد الفوزان  27

 3109****** عبدالمحسن صالح عبدالله المطرودي  28

 1852****** عبدالحكيم يوسف حمد الشايع  29

 4833****** عبدالله صالح علي المنسلح  30

 8409****** غزاي عبدالله غزاي العتيبي  31

 5480****** احمد عبدالرحمن عبدالعزيز الشثري  32



 3736****** سعد مزعل العشري مزعل  33

 7600****** ابراهيم منصور صالح الجاسر  34

 3206****** سعد مضحي هليل السعدي  35

 9399****** احمد سعد بن رحيل الجهني  36

 5984****** براك علي ابراهيم الزميع  37

 8287****** عبدالرحمن موسى  عبدالله الفريدي  38

 7778****** عبدالرحمن عبدالله محمد الزهراني  39

 0813****** سلطان ستر دغيليب  40

 5204****** معاذ عبدالله شائع المطرفي  41

 2253****** محمد حمد بن محمد العثيمين  42

 9314****** عاصم عبدالرحمن سليمان المكيرش  43

 2955****** محمد ظافر ابن جابر آل هادي  44

 2365****** يوسف رزيق عطية الله السلمي  45

 4716****** يظسعد محمد علي ابومغا  46

 9102****** فيصل بندر الجماز  47

 0827****** عبدالله جابر أحمد الفيفي  48

 0541****** رايد جهز فالح الحارثي  49

 9248****** سعود مستور حميد القرشي  50

 6143****** ناصر ابراهيم ناصر الغيث  51

 4480****** عبدالله عجب هالل الشيباني  52

 8593****** عبدالله موسى محمد الزهراني  53

 6965****** سليمان صالح السابل  54

 3587****** عبدالله صالح بن عبدالله الصقير  55
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