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 رقــم الــهــويــة ـاسم الطالب م
 2194****** محمد ناصر عبدالله الجعويني  1

 4989****** معاذ عبدالله محمد بارجاء  2

 4357****** عبدالرحمن علي محمد الغامدي  3

 4196****** محمد سعود بن نفيع السلمى  4

 2826****** يوسف محمد غصاب العنزي  5

 4124****** عبدالله ضيف  الله عزيز السلمي  6

 4309****** نايف عبدالرحمن إبراهيم محارب  7

 7805****** فيصل سعد زيد الهزاني  8

 5854****** عمر عبدالله عبدالعزيز بن ادريس  9

 2756****** عبدالرحمن الهويمل فهد عبدالله  10

 5728****** أسامة عبدالله عبدالرحمن المقحم  11



 4813****** عبدالرحمن خالد بن علي الصانع  12

 3565****** ابراهيم سعد عبدالرحمن بن جالل  13

 2987****** عبدالله علي عبدالله الغفيلي  14

 7909****** عبدالله صالح بن احمد ال الشيخ مبارك  15

 9392****** سعد عوض مرعي السرحاني  16

 9130****** باسل احمد صالح الغيث  17

 1809****** ريان صالح عبدالله الراجحي  18

 3639****** عزام عصام عبدالعزيز الراجحي  19

 0075****** محمد فهد حمود المهوس  20

 5690****** معاذ مستور سعود السلمي  21

 7737****** بندر عطوان عواد الشمري  22

 8366****** يوسف معين الدين ضياء السيد  23

 2589****** عبدالملك هشام عبدالرحمن السبيعي  24

 9127****** يزيد حسن فالح القحطاني  25

 5660****** يوسف محمد النجيدي  26

 0176****** عبدالرحمن عامر بن عيسى اللهو  27

 3719****** عبدالله ناصر التميمي  28

 8880****** عطيه بن سالم الفضلى عبدالخالق  29

 2764****** نواف عبدالله عبدالرحمن الهويمل  30

 3017****** محمد بجاد الحربي  31

 0317****** بدر خضير محمد الشمري  32

 2865****** فهد محسن احمد االمير  33

 1897****** سلمان إبراهيم عبدالرحمن التركي  34

 1360****** عبدالمجيد يوسف بن محمد السند  35

 3751****** عيسى احمد عيسى الغامدي  36

 5261****** عبدالله  صالح  عبدالله المعتق  37

 3968****** معاذ عبدالعزيز راشد المطيردي  38



 0724****** عبدالله منصور حمد العويد  39

 2956****** أنس محمد الدواي  40

 6970****** عبدالرحمن سعيد بن مداوي الشهراني  41

 8924****** عبدالله عبدالعزيز السديس عبدالرحمن  42

 1538****** محمد خلف بن مياح الخليل الشمري  43

 2576****** حمد عبدالكريم عبدالرحمن الصهيل  44

 8588****** صالح خالف فروان الشمري  45

 3215****** فارس وليد بن احمد النجار  46

 7093****** عبدالرحمن ابراهيم العجالن  47

 5628****** الناصرمحمد سليمان علي   48

 6490****** سعيد عبيد حنش الحارثي  49

 0709****** خالد رويبح صايل الرشيدي  50

 4904****** عبدالعزيز احمد عبدالله الخراشي  51

 8086****** محمد يوسف بن جاسم الجميعه  52

 5137****** يحيى عبدالله محمد الزامل  53

 0873****** محمد جمعان بن علي الغامدي  54

 1405****** محمد شيبان الجوني عاصم  55

 4516****** عبدالرحمن عيسى درزي المبلع  56

 7762****** عامر عبدالله المطرودي  57

 4655****** عبدالقادر علي ابراهيم الشيخي  58

 4127****** أسامه ابراهيم بن عبدالله المبيريك  59

 0957****** احمد عبدالله بن عليان الصقر  60

 1469****** القحطانيمحمد مشبب فهد   61

 5414****** محمد بن عبدالله بن محمد مشهور  حمدي  62

 6376****** طارق رويبح رابح السلمي  63

 3783****** محمد عيسى محمد العراجه  64

 2210****** البراء سراج سعيد الزهراني   65



 5339****** صالح عبدالله غصاب الشمراني  66

 7185****** سليمان حمد سليمان السلوم  67

 9888****** حسن علي بن محمد حمدي  68

 5280****** وليد ابراهيم البلوي  69

 7804****** تميم ابراهيم محمد الوهيبي  70

 6594****** محمد عيد منصور العلياني  71

 1118****** إبراهيم عبدالله الغامدي  72

 6378****** حسين عوض الشهري  73

 6819****** سليمان راشد إبراهيم الحديثي  74

 4090****** عبدالرحمن عنيزان جارالله الشمري  75

 2568****** مجاهد فيصل عوض الردادي  76

 9992****** وليد علي احمد الخيري  77

 0243****** عمر عبدالله ناصر الصبيحي  78

 7377****** مشاري خالد العمران  79

 2203****** ابراهيم ساعد سعيد الصاعدي  80

 4102****** عبدالله السنتليأحمد إبراهيم   81

 6239****** معاذ سعد محمد اللويمي  82

 6695****** عمر عبدالعزيز مرزوق الحربي  83

 0005****** عبدالله سعد محمد الشهراني  84

 1438****** عبدالعزيز منصور بن عبدالعزيز السنيدي  85

 5778****** مالك أسعد جابر المالكي  86

 7103****** احمد عبدالله البكري عبدالعزيز  87

 5688****** يحيى عبدالله بن محمد حمدي  88

 5409****** مناحي حمود مناحي الفهري  89

 2599****** مشرف جزاء زيد العنزي  90

 3041****** عبيدالله عبدالله عبدل العلياني  91

 9579****** أحمد محمد خضي  92



 8771****** عبدالملك عبدالرحمن ابراهيم الهاجري  93

 5458****** عمار وليد عمر العمير  94

 3209****** محمد جميل بن خليل حياةنور  95

 8756****** عبدالرحمن جديع سليمان الجديع  96

 5051****** عبدالرحمن محمد بن احمد الشمراني  97

 


