
اسم الطالبرقم الطالبتسلسل

C2نايف بن فهد بن عبدالرزاق الزكري 1424103520

E1طارق بن حمدان بن مطلق النفيعي2431100308

C3عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا السالم3431101282

E6أنس بن عبدالرحمن بن حمد الداود4431102452

E6عثمان بن عبدهللا بن عثمان الشعالن5431102466

C11حسام عادل طه عبدالخالق حسين6431104683

E1سليمان بن خالد بن ابراهيم الزاحم7432100998

E7محمد بن فهد بن محمد المديميغ8432101123

CTR1عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح السحيباني9432101246

P6عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالرحمن البداح10432101414

CTR1سليمان بن خلف بن سليمان الحلوه 11432102547

C3زياد بن سلمان بن راشد العويس12432104216

C7عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الشيحه13432104258

CTR1احمد بن طارق بن سالم باهمام14432104514

C12عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا الورثان15432105049

C7عبدهللا بن علي بن مسعف المطيري 16432105721

E7فهد بن راشد بن عبدالعزيز اللبخان17432106301

P9مازن  يسلم  كرامة عمر بارماده18432106917

E1عبدالعزيز بن علي بن مشبب االحمري19432107945

E6انس بن عبدهللا بن حمد الكعيد20433100056

P12فيصل بن غسان بن رشاد مخلص21433100172

P9عبدالعزيز بن خالد بن ابراهيم الفياض22433100204

E1فهد بن سليمان بن عبدالرحمن السمحان23433100330

E8عبدهللا بن صالح بن محمد بن االمير24433100393

E3متعب بن احمد بن محمد الحمد25433100552

P5فواز بن صالح بن عبدالعزيز المنصور 26433100592

C6عبدهللا بن عبدالعزيز بن محمد آل عثمان27433100597

C6فراس بن منصور بن محمد الفريجي28433100603
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C12عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن الرميح29433100652

E6عبدهللا بن سعد بن رشيد الرويس30433100704

E8حمد بن يوسف بن حمد الشديد31433100709

C9فيصل بن سامي بن ناصر العمر32433100879

P2وليد بن علي بن محمد ال ناعم االسمري33433101262

C10معاذ بن محمد بن سعد العثمان المقري34433101319

E5سطام بن عواض بن معطي المشرافي المطيري35433101498

CTR3صالح بن يوسف بن صالح البراك36433101514

C13عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز العمران37433101534

C11سعود بن عبدالرحمن بن سعود السريحي الحربي38433101634

P9مشاري بن مساعد بن ابراهيم الحديثي39433101670

E3بندر بن عبدالفتاح بن محمد العتيبي40433101674

CTR2عاصم بن سليمان بن عبدالرحمن السحيباني41433101820

P3محمد بن يوسف بن محمد المصري42433101914

P7محمد بن حمد بن محمد العمار43433101935

E4مصعب بن بدر بن عبدهللا البريكان44433102033

C5عبدالمجيد بن حمد بن علي الناصر45433102098

C9معاذ بن محمد بن عبدهللا بن غدير46433102117

E4بدران بن محمد بن عبدهللا ال عمر47433102312

C10يزيد بن عبدهللا بن صالح الدهام48433102535

C11خالد بن منصور بن عبد هللا التركي49433102678

E2عبدالعزيز بن عيضه بن قطنان الجعيد50433102691

CTR2سعود بن علي بن راشد آل عبدهللا التميمي51433102864

P4حمد بن محمد بن حمد السحيباني52433102927

C13صالح بن خالد بن عبدالرحمن الهمش53433103023

C4فهد بن صالح بن عبدالعزيز السلوم 54433103055

P5سلطان بن خالد بن ناصر العسكر55433103278

E2فهد بن محمد بن عثمان المدلج56433103367

P11عبدهللا بن مشاري بن عبدهللا منيع 57433103701

P3عبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز الشويمان 58433103778

C8فيصل بن بسام بن صالح الصويغ 59433103868

C5محمد بن حمد بن محمد الباذري60433104450

P4حامد بن احمد بن ابراهيم العسيري61433104524

P11احمد بن فهاد بن عبدهللا الزامل62433104770



C8عبدالمحسن بن مسنًد بن عبدهللا المسند63433105101

P8عبدالمجيد  علي  سالم بالطيف64433105378

C4عمار بن عبدهللا بن عبدالرحمن الثنيان65433105528

P7محمد بن عبدالرحمن بن حمد الربيعه66433105753

CTR3عبدهللا بن فهد بن عبدالعزيز الربدي67433106032

P6محمد بن مناحي بن مسفر الخنفري القحطاني68433106055

C2احمد بن محمد بن احمد الذيباني69433106084

E5ناصر بن عبدهللا بن ناصر ال عمير70433106246

P2عمر بن صنهات بن فالح العتيبي71433106541

C1باسل  ربيع  أحمد بن ماضي72433106795

C1باسم  صالح  مبارك بازهير73433106803

C2محمد  عبداللطيف رسالن74433107181

P1محمد  طالب  محمد عصيدة75433107480

P12خالد  محمد  زكي غنام76433107567

P1عبدهللا  ناصر  عبدهللا الغارم77433107707

P8مشعل بن محمد بن زبار المطيري78433108313


