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 اسم الطالب م
 ابراٍيً  عني  يحي ىدربش 1
 ابراٍيً ىحيد ابراٍيً طييحي 2
 احيد بن ىقبه ابن فريح امحربي 3
 احيد فَاد عبدامعزيز امحايطي 4
 احيد ىفضي  جرِان امجَني 5
 اسياء رِيشد عشّي امعنزي 6
 امجٍّرٌ فَد ناصر بن دٍيً 7
 أحيد ىحيد بن عبداميحسن امجزيرْ 8
 أرِْ اساىُ بن صامح امسنيياني 9

 أريج احيد ردٌ اميامكي 10
 أنس عبدامسٕو سامً عبدهللا 11
 باته فَد بن عياش امحربي 12
 باسً حيدي دغييان امحربي 13
 شريد بن جزاء اميطيريبدر  14
 بندر حاىد سامً امشراري 15
 بندر عبد امرحين عني امغاىدي 16
 بندر عني بن عني حيدي 17
 تركي ىحيد سنييان امجندل 18
 ثاىر عبدهللا ناصر بن تريكي 19
 جعفر عبدهللا صامح امغاِي 20
 حاتً عبدهللا سنييان امجَني 21
 حسن عبدامعزيز  احيد امعبدامجبار 22
 حسن عبدهللا بن حسن كامي 23
 حسين ىحيد بن ىعتّق امنابّد 24
 حّراء حسين بن عبدهللا آل عاشّر 25
 خامد عبدامرحين احيد امجَني 26
 خامد ىجاٍد بن صٕح امحربي 27
 دانُ خامد عبداميحسن امشريان 28
 رافع عني ىحيد امقحطاني 29
 رائد سعيد سامً امقحطاني 30
 رائد سعيد عبدهللا امعيري 31
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 رشيد عبدهللا رشيد امصامحي 32
 رِابي عبدهللا ىحيد امجّيعد 33
 سامً صامح بن عبدهللا ال عيي 34
 ساىي ىحيد عايض امقرني 35
 ساىية  فايز  ىحيد امشَري 36
 سعد صامح عبدهللا امقرني 37
 سعد عبدامرحين سعد ال صفيان 38
 سعد عنبر ناصر امدِسري 39
 سعّد عايض دغنّب امعتيبي 40
 سنيان نبيه سنيان اميير 41
 سَيه سامً خييس ٍٕبي  42
 سيف هللا ىحيد صقر اميطيري 43
 سعّد امدِسريشريفُ عبدهللا   44
 شيسُ فرحان حييد امعنزي  45
 صامح شيسي صامح امعيري 46
 صٕح حسن بن احيد اميحياِي 47
 طارق ىحيد فَد امخامدي 48
 طٕل بن عبدي بن حريييص امحربي 49
 عادل  صامح  ناصر امعطني 50
 عبد امعزيز  حسين ىفرح امخامدي 51
 عبدامرحين  سنيً دحيً اميطيري 52
 عبدامرحين بامقاسً ىحيد امشيراني 53
 عبدامرحين خنيه ابراٍيً امصفيان 54
 عبدامرحين سعد ٍادي امعيري 55
 عبدامرحين عبدامعزيز صامح امغنيً 56
 عبدامرحين ىحيد طّيح امطريس 57
 عبدامرحين ىحيد عّاد فّدٌ 58
 عبدامعزيز عبدامرحين سنيان امزٍراني 59
 عبدامعزيز عبدهللا عبدامعزيز امغاىدي 60
 عبدامعزيز ىحيد امنعيي امنعيي 61
 عبدامنطيف ىتعب سيف اميطيري 62
 عبدهللا عطيُ احيد امقارزي 63
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 عبداميحسن بن ناصر بن عبدامعزيز امطّيه 64
 عبدامينك باخت حييد اميطيري 65
 عزيز عني سعيد امغاىدي 66
 عصاو عبدامباري ابن عني امنّيَي 67
 عطيُ عبدامَادي عطيُ امنخني 68
 عني ابن حسن ابن زاٍر امفيفي 69
 عني جارهللا حيد اميحاىض 70
 عني سعيد ىحيد ال عسكر 71
 جعفريعني عيسٓ غراب حسين  72
 غيداء صامح عني امغاىدي 73
 ىاجد عني غرو هللا امشَري 74
 ىاجد عني غرو هللا امشَري 75
 ىتعب ىحيد ٍادي ال شريُ 76
 ىحسن ىحيد ىحسن عيّدي 77
 ىحيد  حياد  ىرزِق  امسفياني  78
 ىحيد  صامح  ىحيد امحييدي 79
 ىحيد بن جديع بن ىزعه امعنزي 80
 ىحيد بنيان ىناحي امسبيعي 81
 ىحيد حسن صامح امزٍراني 82
 ىحيد سعيد عّض امجعيدي 83
 ىحيد صامح ىحيد ىددين 84
 ىحيد عبدهللا عبدامرحين اميَيدب 85
 ىحيد عبدهللا ىحيد ىريع 86
 ىحيد عنٓ بن عنٓ امقحطاني 87
 ىحيد عني أحيد امّميدي 88
 ىحيد ىنير ىحيد اميطيري 89
 ىرِان  عثيان غامب امنَاري 90
 ىشاري  فَد عني امحيان 91
 ىعاذ سيير احيد أسدي 92
 ىٕك طاٍر أحيد كردي 93
 ىٕك عبدهللا ابراٍيً امعتيق 94
 ىنٓ زيد بن عبدهللا امعسكر 95
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 ناصر بن عبيد بن ىرزِق امعتيبي 96
 نَٓ ىحيد صامح امدعيجي 97
 نّرٌ حسن ىحيد امحصان 98
 ٍبُ عني ناصر امقييش 99

 ِائه ىحيد غازي امعنزي 100
 يحي عني عبدٌ حيدي 101

 


