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 رقــم الــهــويــة ـاسم الطالب م
 7665****** عبدهللا عبدالعزيز عبدهللا ال ماضي  1

 0883****** سليمان علي سليمان الشويهي  2

 7002****** عبداالله محمد بن زيد آل خميس  3

 2294****** عبدهللا سليمان العرم  4

 7241****** عبداالله عبدهللا عبدالرحمن  5

 7393****** سليمان ابراهيم سليمان السعيد  6

 5802****** عمر عبدهللا بن سليمان العريني  7

 3775****** أنس علي صالح القحطاني  8

 6778****** نايف محمد غازي العصيمي  9

 8260****** فايز سلطان حمدان المخلفي  10

 2045****** حاتم عبدالرحمن فريج الصاعدي  11

 0340****** ماجد عبدهللا عامر الخزاعي  12

 7475****** سامي محمد عقاب الدلبحي  13



 9713****** عبدهللا علي منصور ال سهيل  14

 4299****** علي هيازع عسيري  15

 1277****** عبدالعزيز علوش عبدالعزيز العتيبي  16

 8069****** فيصل حمد بن محمد الحصان  17

 8446****** أسامة سعد تركي الخثالن  18

 4751****** احمد محمد بن احمد اليامي  19

 2252****** سعد سعيد سعد الكلثم  20

 0631****** يوسف أحمد بن عبدهللا بوعلي  21

 6845****** عبدالرحمن سليم الشراري  22

 8348****** عبدهللا مسعود سعدون المطيري  23

 7443****** محمد سعود سند المطيري  24

 7679****** احمد فؤاد عبدالكريم العبدالكريم  25

 2246****** احمد ناصر ابابطينمحمد   26

 2145****** خالد حمود عبدالمحسن القحطاني  27

 3968****** معاذ عبدالعزيز راشد المطيردي  28

 2201****** فهد معيض فهيد العرجاني  29

 5037****** حسين علي سعود القحطاني  30

 3658****** فادي حسن  محمد بن شوعي حملي  31

 6692****** عبدالمجيد محمد سليمان الزبن  32

 1004****** سلطان محمد هادي الفيفي  33

 0452****** تركي عبدهللا سليمان المحيذيف  34

 1051****** علي محمد علي الصقيهي  35

 7468****** عمار عبدهللا دخيل هللا الرحيلي  36

 0551****** مجاهد عثمان محمد الخضير  37

 4687****** عبدالرحمن طارق احمد مدني  38

 5700****** يوسف بن عبدهللا الخضيرسامر   39



 2828****** عمر سليمان ابراهيم الميمان  40

 9896****** سلمه عبدالرحمن بن محمد الغليفه  41

 0317****** عبدهللا عبدالرحمن بن محمد الصمعاني  42

 9466****** عبدهللا اليذ شاهر الظفيري  43

 3445****** سلمان يوسف عبدالعزيز العقل  44

 5787****** ناحي السبيعيمناحي عبدهللا م  45

 8752****** بندر بن محمد بن احمد عسيري  46

 5721****** محمد علي بن سالم المري  47

 0219****** علي مشبب ابن علي القحطاني  48

 2479****** صالح علي بن صالح الراجح  49

 0898****** أسامة محمد عبدالرحمن العبدالوهاب  50

 5215****** زياد ناصر ونيس الربيع  51

 0327****** عبدالرحمن حميد عيضه المالكي  52

 3322****** ابراهيم راشد محمد الفوزان  53

 8213****** ابراهيم عبدالرحمن بن محمد العيسى  54

 1877****** عمر علي عبدهللا السنتلي  55

 7660****** عبدالعزيز سعد عبدهللا آل عتيق  56

 0830****** عبدالعزيز عبدهللا صالح المطرودي  57

 1926****** بن خالد بن علي السالمةعبدالكريم    58

 3958****** محمد خالد بن محمد السنيدي  59

 0048****** ناصر سعد بن ناصر السبيعي  60

 9584****** إبراهيم سعود عبدالرحمن السمحان  61

 0519****** عبدهللا فايز حبيب الترجمي  62

 1254****** صالح عبداللطيف صالح الجاسر  63

 5755****** علي ابراهيم التميميعبدالملك   64

 0408****** يوسف عبدهللا مبارك آل زعير  65



 5474****** سعد حمود جابر الحارثي  66

 7141****** عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا الدوسري  67

 9982****** معاذ علي محمد السلطان  68

 9296****** يزيد احمد سعيد الزهراني  69

 3519****** عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الثويني  70

 


