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 رقــم الــهــويــة ـاسم الطالب م
a.  1547****** ياسر حسين هادي العواجي 

 2720****** سهيل عبدالعزيز بن عبدالمحسن البديوى  2

 9829****** سهيل حمد عبده أزيبي  3

 4117****** معاذ ابراهيم عبدهللا الغيث  4

 9596****** عبدالهادي رده الفوني الربيعيعبدهللا   5

 0154****** جالل فرحان ناوي الرويلي  6

 0228****** عبدالعزيز عبداإلله عبدالعزيز آل فريان  7

 0033****** نايف عوض ذياب الحربي  8

 5940****** محمد عبدالوهاب عبدالعزيز ابابطين  9

 4429****** صالح سالم صالح بن عفيف  10

 2328****** سعيد صالح خبتي الغامديعبدالخالق   11

 2967****** صهيب محمد عمر مفتي زاده  12

 0049****** عاصم عبدالوهاب ناصر الطريري  13



 9933****** نادر عبدالمحسن نادر الدوسري  14

 9471****** عبدهللا عوض سلطان الشهري  15

 4889****** بسام علي حمد السحيباني  16

 6220****** ثامر ماجد محمد الخليفي  17

 7338****** عبدالعزيز فهد عبدالرحمن السيف  18

 3329****** عبدالرحمن علي محمد السند  19

 6145****** عايض صالح بن حبيب  هللا السلمي  20

 9377****** إبراهيم سعد العريفي  21

 4423****** مختار سهل عائض العتيبي  22

 9046****** محمد عبدالعزيز محمد القحطاني  23

 2378****** عمرو علي حسين الحربي  24

 9697****** معاذ عبدهللا بن ابراهيم الحمد  25

 1415****** عبدالمجيد ابراهيم علي الرزقان  26

 3523****** خالد حمدان عوض المطيري  27

 1532****** محمد عبدهللا بن احمد الغامدي  28

 6048****** فهد صالح احمد الوشيل  29

 7860****** عبدهللا بن عمر بن محمد السبيل  30

 7334****** إبراهيم محمد بن هزاععمر   31

 4573****** سلمان علي سليمان العويرضي التميمي  32

 2409****** عبدهللا عادل عبدهللا الراجحي  33

 5693****** ابراهيم مقرن احمد العبدالمنعم  34

 3933****** مساعد سليمان بن احمد الصفران  35

 4305****** عبدالرحمن راجح رجاء العصالني  36

 3930****** مزيد صالح المزيدعمر   37

 7805****** خالد سعد بن خلف الحربي  38

 9824****** علي يوسف علي الفليج  39



 8256****** ماجد عايض القحطاني  40

 7885****** حسن عبد العزيز عبد هللا آل الشيخ   41

 2382****** عبدهللا انس بن محمد السليم  42

 0400****** معاذ حمد الجطيلي العنزي  43

 8680****** راضي عابس الشمرياحمد   44

 4862****** عبداللطيف  عبدهللا  ناصر بن بريك   45

 5812****** عبدالمحسن حمدان ابراهيم ال ثنيان  46

 7545****** عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا الضويحي  47

 8939****** محمد فيصل محمد بن عمر  48

 5277****** عبدهللا عبدالرحمن ناصر البراك  49

 4524****** درزي المبلععبداالله عيسى   50

 1855****** مشاري علي حسين المالكي  51

 8815****** أواب محمد ناصر العمرو  52

 1970****** خالد عبدهللا بن حمد السليم  53

 3074****** طالل عوض اليزيدي  54

 4365****** حسن موسى حسن راجحي  55

 4541****** عبدهللا احمد صالح بن عيد  56

 7143****** فهد مزعل بن الفي العنزي  57

 5846****** أحمد حطمان بن قاسم الفيفي  58

 2436****** عبدالملك عبدالعزيز بن راشد العمرو  59

 4581****** محمد يوسف عبدالرحمن اللحيدان  60

 8422****** حمزة عبدهللا البشيري  61

 9709****** عبدالرحمن عطيه هللا عبدالكريم االنصاري  62

 6281****** رائد علي سعيد عسيري  63

 7050****** عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الراشد  64

 6958****** معاذ احمد صالح آل عبدالسالم  65



 5507****** عبدهللا  عبدالرزاق العيسى   66

 1881****** عبدالملك خالد بن عبدهللا الرشودي  67

 5469****** سعد بدر سعد بن عقيل  68

 3408****** عبدالعزيز محمد عبدهللا الحديثي  69

 1123****** محمد محمد الرويغعلي   70

 6552****** محمد فهد محمد النصبان  71

 0710****** عبدالعزيز فهد عبدالعزيز االحمد  72

 4958****** معاذ حمد عبدهللا اليحيى  73

 0688****** عبدالرحمن محمد ابراهيم بن خنين  74

 5693****** حمد مساعد حمد الفواز  75

 3979****** خالد ماجد منيف الشمري  76

 9137****** فهد عبدالعزيز الحصان محمد  77

 7705****** عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا السيف  78

 9065****** عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الحصان  79

 2296****** عبدهللا ابراهيم بن عبدهللا القفاري  80

 3259****** هشام علي راشد السعدون  81

 2550****** سلمان خالد محمد العبيدان  82

 6500****** فهد علي العندسعبدالعزيز   83

 0485****** عبدهللا مسفر محمد  القحطاني  84

 0805****** عاصم عبدهللا صالح القبيشي  85

 8159****** تركي عبدهللا علي السحيباني  86

 0826****** عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا المطلق  87

 4779****** يوسف إبراهيم العامر  88

 5696****** مصعب محمد عبدهللا القنيبط  89

 1602****** عايض صالح أحمد الكثيري  90

 


