
  اسم الطالبرقم الطالبتسلسل

C9منصور بن سعيد بن مرعي مسعد1432100588

E3عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح السحيباني2432101246

E5سعود بن عبدالعزيز بن محمد التميمي3432103956

طارق بن خالد بن عبدالرحمن الفوزان4432108318

C9اسامه بن محمد بن سعيد العمري5432108323

P3ابراهيم بن علي بن ابراهيم التميمي6433100116

E3مهند بن منصور بن سعيد القحطاني7433101491

E2معاذ بن محمد بن جلوي الشدادي الحربي8433101890

E2زياد بن ماجد بن عبد الرحمن الرشيد9433102258

E6تركي بن مشعل بن سعيد العمري الزهراني10433102836

P7عادل  عمر  سالم باعطيه11433106796

P7محمد  صالح  محمد العمودي12433106815

C4فهد بن رشيد بن فهد المنيف13433108189

C6فيصل بن فهد بن محمد صقر14433108203

C6عبدهللا بن سعيد بن مشافي عفتان15433108205

محمد بن عبدالرحمن بن عبدهللا الزمامي16433108213

C6عبدهللا بن محمد بن عبد هللا اليابس17433108297

E8سعد بن عبد اللطيف بن سعد العتيق18434100046

C1مشعل بن عبدالرحمن بن سعود السريحي الحربي19434100088

C3عبدهللا بن محمد بن عبدالعزيز العجالن20434100140

E9عبدهللا بن محمد بن عمر البكر21434100259

E5ناصر بن عبدهللا بن ناصر التويجري22434100272

C5عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز الرويس23434100294

C3مشاري بن تركي بن برجس العمر24434100365

P12عبدالعزيز بن صالح بن سليمان الهبدان25434100524

P5مشاري بن ابراهيم بن سعد بن قعيد26434100586

E1الياس بن عبدالعزيز بن سليمان الصالح27434100649

P5خالد بن عبدهللا بن علي آل منصور الشهري28434100707

P7عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن الحمدان29434100959

E8فهد بن محمد بن علي القحطاني30434100979

P12عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الرشيد31434101015

E6عبدهللا بن عبدالعزيز بن عبدهللا الدهام32434101103

P9محمد بن سعد بن ابراهيم الشدي33434101181
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P1معتز بن عبدالرحمن بن شايع ال دحيم34434101273

P6محمد بن خالد بن عبدالعزيز السعد35434101315

C1عبدالعزيز بن عبدهللا بن عبدالعزيز الحسيني36434101385

C2اسامه بن تراحيب بن عبدهللا المتيهي العتيبي37434101544

E4سعيد بن عبدهللا بن سعد آل محمد القرني38434101639

P11هشام بن أحمد بن عبدالعزيز الدغيثر39434101659

C8خالد بن فهد بن صالح البقمي40434101661

E9سعود بن ضميد بن عبدالهادي الدوسري41434101724

P2صالح بن عبداللطيف بن محمد العبداللطيف42434101908

P7يزيد بن عبدهللا بن عبدالعزيز الوشيل43434102243

P2أحمد بن فهد بن حمد النغيمش44434102393

C2عبدهللا بن حسين بن عبدهللا آل عثمان45434102396

C7خالد بن صافي بن محمد آل سعد الخثعمي46434102909

P8عبدالعزيز بن محمد بن حمد السحيباني47434102969

P8احمد بن شافي بن عادن القاسمي الظفيري48434103218

P9سلمان بن ابراهيم بن صالح الحمودي49434103396

E1المنذر بن عبدالعزيز بن حمد الحسين50434103452

P10محمد بن عبدهللا بن ناصر الموسي51434103570

E4فراس بن عبدهللا بن محمد الشعيبي52434103786

P4سلطان بن محمد بن عبدهللا العبيدهللا53434103808

C8تركي بن خالد بن علي الربيعان54434104087

E7بدر بن منصور بن احمد العسكر55434104330

C4عواض بن جلوي بن عواض العصيمي56434104335

E9ناصر بن عبدهللا بن ناصر الهويمل57434104479

C7سعود بن ابراهيم بن محمد العريفي58434104504

P3عبدهللا بن محمد بن سعد الصقر الحقباني59434104534

E3فيصل بن حمد بن هالل الحربي60434104590

P6ابراهيم بن نايف بن حمود القريشي61434104713

بدر بن محمد بن مسفر القويفل القحطاني62434104888

P10عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عثمان السليمان63434105458

E7سعود بن عبدهللا بن محمد الغميجان64434105772

P4محمد بن جمهور بن سفر الغامدي65434105879

C5حمد بن محمد بن حمد البيبي66434105974

P11عبدالعزيز  احمد  عبدالولي عباس67434108086

P1احمد  عبدهللا  عامر مرعي الكثيري68434108142


