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اسو الطالب

م
1

ابراييو حسن نحسن الخيري

2

ابراييو عبدالرحهن ابراييو اّصقٌ

3

احهد سالو احهد باٍاكد

4

احهد عبدالرحيو نحهد باناقَس

5

احهد عبدهللا علي نسفر

6

احهد علي علي كعبي

7

احهد فيصل بن احهد انين

8

احهد نفضي جرٍان الجًني

9

ارٍي نحهد احهد نجدي

10

العنَد راشد سليهان الحديثي

11

انجاد سعد سالو الشًراني

12

انجاد سعد سالو الشًراني

13

انين عبدهللا صالح الغاٍي

14

انًار نحهد حاند الحازني

15

اياد انس عبدالحهيد سدايَ

16

ايهن خليفٌ عبدهللا الخليفٌ

17

ايهن عدنان احهد صائغ

18

أحهد جابر بالقاسو العهري

19

أحهد سعيد أحهد الزيراني

20

باسل الكردي سهير العنزي

21

بدر عادل عبد الحهيد الدبيكل

22

بشاير أحهد دٍجان الظفيري

23

بشائر علي نحهد الراشد

24

بندر علي يادي الياني

25

تركي احهد سعيد اّحهري

26

ثرياء علي علي القرني
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27

جعفر عبدهللا صالح الغاٍي

28

جْل نعيو ٍصل الحربي

29

جهال نحهد جهيل ياشو

30

جَيد حسين بن جَيد الشريبِ

31

حسن جهال حسين اليهاني

32

حسن عشيش نحهد الغاندي

33

حسن علي احهد العهران

34

حهَد ناصر نحهد الحازني

35

حَراء حسين بن عبدهللا آل عاشَر

36

خالد حهدان حهد البلَي

37

خالد عبدالرحهن صالح عسكر

38

خالد نحهد ابراييو العثهان

39

خرصان علي صالح الياني

40

ذعار نقحو ضيف هللا الحربي

41

رائد سعيد عبدهللا العهري

42

رغد نحهد بن سعدٍ الجرف

43

رنا نحهد علي الشًرُ

44

رياض بن فًد بن زيد السهاري

45

ريو فريد عبدالرحهن اليَسف

46

زيراء صادق بن عبدرب الرضا الشخص

47

زياد نحهد ناصر النصر

48

زياد نحهد ناصر النصر

49

زينب ابراييو عهران بَحليقة

50

زينب حسين بن صالح العايش

51

زينب عبدهللا بن علي آل شيخ حسين

52

زينب عبدهللا عبدالكريو ال اشَيًين

53

ساني احهد سعيد اّحهري
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54

سعَد سعد عبدالرحهن الهرعبٌ

55

سعيد نرزٍق سعد الجًني

56

سلطان ابراييو الحهيدي النَشان

57

شذُ احهد بن عَض الحارثِ

58

صالح عبدالعزيز صالح الخهيس

59

ضيف هللا بختي بن نغيهش الصاعدي

60

طْل بن عبدي بن حريهيص الحربي

61

طلحٌ احهد نحهد البلَي

62

عادل نسفر سفر الحارثي

63

عانر عبدهللا نعهان تركستاني

64

عبداّلٌ صالح عيسِ الحازني

65

عبداّلٌ نضحي ٍسهي العتيبي

66

عبدالرحهن خالد عبدالعزيز الدخيل

67

عبدالرحهن طْل فارع الرنيح

68

عبدالرحهن فًد عبدالرحهن الحهَد

69

عبدالرؤٍف خليفة نحهد الهًناء

70

عبدهللا بن صالح بن صالح الهحهد

71

عبدهللا خالد حهد الهيهان

72

عبدهللا سليهان غنام العنزي

73

عبدهللا عانر بن احهد العانر

74

عبدهللا نحهد سعيد القحطاني

75

عبدهللا نحهد عبدهللا الخزيو

76

عبدالًادي نحهد عائض القرني

77

عدنان نحهد بن عبدهللا الزيراني

78

عزيز علي سعيد الغاندي

79

عْء ساني حسين حسين

80

علي بحل علي الشهري
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81

علي عيسِ غراب حسين جعفري

82

عهر حاند سعيد سليهاني

83

عهر حسين عبدالرحيو السقاف

84

عهر سعد سعيد القرني

85

فارس حسن عباس نناع

86

فارس رافع صقر الرٍيلي

87

فاطهة حسن علي بَخهسين

88

فايز علي سعد الشًري

89

فًد حهد حهاد العَفان

90

فيصل ابراييو عبدالَاحد التهيهي

91

فيصل عايد بن نايف العنزي

92

فيصل نحهد عبدالعزيز النخيْن

93

قاسو نصطفي قاسو باغر

94

ناجد علي غرم هللا الشًري

95

ناجد نتعب عبدهللا الَتير

96

نازن بن ابراييو بن اسهاعيل السهاعيل

97

نازن بن ابراييو بن اسهاعيل السهاعيل

98

نازن بن ابراييو بن اسهاعيل السهاعيل

99

نحهد حسن ناجع العجهي

100

نحهد ابراييو عبدالرحهن الجهعٌ

101

نحهد خالد السيد صالح الصَاف

102

نحهد عبدهللا عبدالرحهن الهًيدب

103

نحهد علي طاير الًاشو

104

نحهد علي نحهد القرني

105

نحهد عليان عَن هللا السلهي

106

نحهد ناصر نحهد الشتَي

107

نرٍان احهد نحهد سعيد الثهالي
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108

نشاري ناصر نحهد بن قهيش

109

نعاذ سهير احهد اّسدي

110

نعيض حاند نعيض الحشيبري

111

ننيف حسن جبران عياشي

112

نايف يَسف بن عبدالرحهن الهسلو

113

نَاف صالح عيسِ العشيَان

114

نَرى ذياب ابن نحهد الشريف

115

نَرى عبدالكريو عتيق الهطيري

116

نَف نحهد صالح البادي

117

نَف نحهد صالح البادي

118

يدٍان نبرد يدٍان الديهشي

119

يناء عبدهللا نحهدعلي حسان

120

ييفاء نحهد سعيد بن سًل

121

ٍفاء نطر علي الحربي

122

ٍليد نحهد عبدالرحهن الشًري

123

ياسر حهد حهدي الصاعدي

124

ياسر نحهد حسن شحاتٌ

125

يحيِ ابن عبدهللا ابن نحهد ال الحَط

126

يهان نزيد ساعد الصحفي

ص  5من 5

