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 رقــم الــهــويــة ـاسم الطالب م
 8773****** عبدالرحمن فالح حمود الدوسري  1

 1106****** عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالله الحربي  2

 7454****** عبدالعزيز زياد عتيق المغربي  3

 4259****** سليمان عبدالعزيز محمد السحيمان  4

 3813****** علي عبدالمحسن بن علي الطواله  5

 9445****** ياسر مبارك سعيد القحطاني  6

 4093****** فراس ابراهيم سليمان الخليفي  7

 4678****** عبدالرحمن احمد سعيد العمودى  8

 2791****** محمد فايز بن فواز العتيبي  9

 9748****** حسام علي عبدالله الفقيه  10

 6593****** سعيد ابراهيم بن عبدالله الودعاني  11



 9499****** صالح سليمان صالح الثنيان  12

 5234****** عبدالرحمن ايمن محمد سعيد حسنين  13

 8586****** معاذ إبراهيم محمد الحجي  14

 8512****** ياسر علي محمد المطرود  15

 5454****** ناصر بن احمد التويجري عبدالله  16

 2945****** مشعل فهاد تراك الضويحي  17

 4376****** وليد سعد سالم الذبياني  18

 4519****** عبدالرحمن حسن يوسف المغيص  19

 3976****** فهد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري  20

 0798****** عمر عبدالرحمن علي المشيقح  21

 2818****** عالء سليمان احمد العليوي  22

 7876****** عبداللطيف صالح محمد الحميني  23

 0986****** عمر حسين الحربي  24

 8205****** ريان سعد عبدالله النفيسه  25

 9116****** محمد فايز الشهري  26

 7015****** سلمان عبدالعزيز بن ابراهيم الصقعبي  27

 3139****** ابراهيم عبدالله علي الحربي  28

 7141****** القحطانيمفرح محمد   29

 6065****** عبدالمجيد محمد عبدالله النجيدي  30

 2987****** محمد صالح بن محمد الفوزان  31

 3364****** يحيى مبارك ال حزنير الزيلعي  32

 2122****** عبدالرحمن احمد سليمان الجربوع  33

 3759****** رائد بندر الحميدي المطيري  34

 2560****** هشام سعد بن عبدالله الهزاني  35

 4551****** محمد عبدالله خليفه الجعيب  36

 2949****** اسامه مستور عبدالهادي السلمي  37

 3256****** سلمان عواد معيض العنزي  38



 7304****** فهد حمود ثالب  39

 4238****** محمد حمود عبدالرحن البركاتي  40

 5510****** باسل عبدالله سالم السوكر  41

 2598****** عوض بن دخيل الله السلمي عبدالوهاب  42

 


