
المشرفالرقم الجامعي
تركي مسفر نماس العبود42704924

حسن عبداالله فدعق42805249

احمد بكر حمزة خشيم42807974

يحيى عدنان يحي عطوة42905481

ماجد محمد فايت القثامي42910123
عبدالمجيد سعيد علي ال حامد الغامدي42911502

مرعي عبدهللا محمد الشھري43009006

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43009241

يحيى محمد عبدهللا نبھان43102108

احمد نائف محمد االحمدي43102440

احمد عبدهللا سعيد باھيثم43103004

تركي مسفر نماس العبود43103089

طالل صالح زبير مندورة43103766

اخالق أحمد احمد جي43103901

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43108763

عبدالحفيظ احمد محمد الوافي43112467

احمد عبدهللا سعيد باھيثم43200112

عمر عبدالعزيز محمود حافظ43200724

علي حامد علي ھرساني43201719

مرعي عبدهللا محمد الشھري43202127

طارق محمد احمد نحاس43202282

خالد حاتم عسير المطيري43202456

طارق محمد احمد نحاس43202515

ماجد عمر احمد الصيدالني43202721

رائد عبدالرحمن خليل شالواله43202943

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43203056

تركي مسفر نماس العبود43203214

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43203226

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي43203727

يحيى محمد عبدهللا نبھان43203800

عبدالغني حسن عبدالغني منور43203832

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43203851

احمد عبدهللا سعيد باھيثم43203890

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل43204231

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي43204308

حسام زھير حسن فقيھا43204319

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري43205000

يحيى محمد عبدهللا نبھان43207014

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي43207872

محمد حسن احمد محمد43208063

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي43208200

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي43208263

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43208647

حمدي محمود محمد يوسف43208959

عاطف منصور محسن الحجيلي43208961

احمد عبدهللا سعيد باھيثم43208981

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43208992

عبدالغني حسن عبدالغني منور43209011

خالد حاتم عسير المطيري43209012



طالل صالح زبير مندورة43209042

يحيى محمد عبدهللا نبھان43210012

طارق محمد احمد نحاس43210018

يحيى محمد عبدهللا نبھان43210062

عادل محمد عبدالقادر عابدين43210139

علي يحي علي عطوه43210193

شادي محمد احمد منشي43210421

ماجد محمود يعقوب فراش43300016

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري43300029

احمد بكر حمزة خشيم43300076

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري43300143

عبدالغني حسن عبدالغني منور43300145

احمد نائف محمد االحمدي43300193

تركي مسفر نماس العبود43300197

طالل صالح زبير مندورة43300301

علي حامد علي ھرساني43300465

عبدهللا حامد علي ھرساني43300469

علي حامد علي ھرساني43300491

طالل صالح زبير مندورة43300509

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل43300518

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري43300557

علي حامد علي ھرساني43300638

حمزة احمد محمود غلمان43300670

علي حامد علي ھرساني43300731

عبدهللا جزاء رويشد الجھني43300943

اخالق أحمد احمد جي43300952

محمد شكري ابراھيم الصوفي433011338

محمد شكري ابراھيم الصوفي433011643

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي433012050

محمد حسن احمد محمد433012101

محمد حسن صدقة علوي43301214

احمد بكر حمزة خشيم433012259

عبدالغني حسن عبدالغني منور433012400

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري43301242

احمد فتحي محمد محمد433012908

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ433013033

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل43301307

ضياء كاظم سكر433013106

شادي محمد احمد منشي433013143

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ433013144

عبدالغني حسن عبدالغني منور43301315

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري433013168

ياسر عبدالعزيز بنيه الحازمي433013294

عبدهللا جزاء رويشد الجھني433013298

احمد علي سعيد باصالح433013300

احمد علي سعيد باصالح433013303

عبدالفتاح محمد طاھر عبدالرحمن نور ولي433013308

عبدهللا جزاء رويشد الجھني433013312

طارق محمد احمد نحاس433013321

عماد محمود صابر السيد433013323



عاطف منصور محسن الحجيلي433013327

محمد احمد نور سيف433013341

احمد عبدهللا سعيد باھيثم433013343

عماد محمود صابر السيد433013365

طارق محمد احمد نحاس433013369

عبدهللا جزاء رويشد الجھني433013387

احمد محمد احمد نحاس433013389

ماجد محمد فايت القثامي433013417
عبدالغني حسن عبدالغني منور433013448

عبدالغني حسن عبدالغني منور433013466

محمد احمد نور سيف433013479

احمد علي سعيد باصالح433013508

عماد محمود صابر السيد433013519

عبدالغني حسن عبدالغني منور433013521

عبدالغني حسن عبدالغني منور433013526

خالد حاتم عسير المطيري433013554

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ433013557

احمد محمد احمد نحاس433013558

يحيى عدنان يحي عطوة433013559

احمد علي سعيد باصالح433013564

طارق محمد احمد نحاس433013603

احمد نائف محمد االحمدي433013604

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي43301989

محمد حسن صدقة علوي43302197

علي حامد علي ھرساني43302275

احمد نائف محمد االحمدي43302279

محمد احمد نور سيف43302446

محمد احمد نور سيف43302613

يحيى محمد عبدهللا نبھان43302634

طارق محمد احمد نحاس43302773

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43302885

يحيى عدنان يحي عطوة43303101

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي43303256

تركي مسفر نماس العبود43303600

عبدالعزيز ابراھيم عبدالحفيظ اسماعيل43303706

احمد نائف محمد االحمدي43303768

ھيثم عادل عقيل سالم43303941

احمد بكر حمزة خشيم43304000

رائد عبدالرحمن خليل شالواله43304202

عبدهللا فيصل محمود السباعي43304353

مرعي عبدهللا محمد الشھري43304489

عماد محمود صابر السيد43304666

احمد محمد احمد نحاس43304685

ماجد عمر احمد الصيدالني43304691

حمدي محمود محمد يوسف43304701

محمد حسن صدقة علوي43304719

عبدهللا فيصل محمود السباعي43304784

محمد حسن احمد محمد43305998

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل43306169

احمد محمد احمد نحاس43306265



عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43306583

يحيى محمد عبدهللا نبھان43306815

محمد حسن صدقة علوي43306890

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي43310029

احمد بكر حمزة خشيم43310041

طارق محمد احمد نحاس43310086

عمر عبدالعزيز محمود حافظ43310103

محمد حسن احمد محمد43310106

احمد فتحي محمد محمد43310117

طالل صالح زبير مندورة43310135

احمد بكر حمزة خشيم43310177

مرعي عبدهللا محمد الشھري43310180

عبدهللا جزاء رويشد الجھني43310245

محمد حسن صدقة علوي43310254

عبدالمجيد سعيد علي ال حامد الغامدي43310364

عبدالغني حسن عبدالغني منور43310773

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري43311955

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43312145

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي43312147

طالل صالح زبير مندورة43312229

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري43312481

عمر عبدالعزيز محمود حافظ43312516

احمد علي سعيد باصالح43313291

عمر عبدالعزيز محمود حافظ43400003

ماجد عمر احمد الصيدالني43400021

ھيثم عادل عقيل سالم434000766

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري434000780

سعود صالح سالم العتيبي434000816

احمد بكر حمزة خشيم43400082

طارق محمد احمد نحاس434000831

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434000836

ماجد عمر احمد الصيدالني434000844

موفق محمد احمد عريجة43400086

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434000866

عبدهللا جزاء رويشد الجھني434000873

احمد بكر حمزة خشيم43400088

طارق محمد احمد نحاس434000908

حسن عبداالله فدعق434000928

حسام زھير حسن فقيھا434000938

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434000940

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434000958

احمد بكر حمزة خشيم434000963

ماجد محمد فايت القثامي43400098
طارق محمد احمد نحاس434000993

احمد بكر حمزة خشيم43400102

طارق محمد احمد نحاس434001043

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434001050

محمد حسن صدقة علوي434001079

طارق محمد احمد نحاس434001089

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434001091



ماجد عمر احمد الصيدالني434001094

علي يحي علي عطوه43400110

ماجد عمر احمد الصيدالني434001206

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ434001234

حسام زھير حسن فقيھا43400124

ماجد عمر احمد الصيدالني434001244

ماجد عمر احمد الصيدالني434001245

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي434001281

عبدالرحمن علي صالح الغامدي434001284

حسام زھير حسن فقيھا43400133

محمد سيد السيد محمد االشھب434001461

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434001498

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43400151

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي434001514

طالل صالح زبير مندورة434001516

عبدالرحمن علي صالح الغامدي434001525

حمزة احمد محمود غلمان434001542

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434001560

عبدالرحمن علي صالح الغامدي43400167

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ434001685

سعود صالح سالم العتيبي434001749

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434001823

احمد علي سعيد باصالح434001853

فائز عبدهللا محمد مرزا434001866

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434002070

محمد حسن صدقة علوي434002088

علي يحي علي عطوه434002093

طارق محمد احمد نحاس434002153

عبدالرحمن علي صالح الغامدي434002184

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434002249

محمد سيد السيد محمد االشھب434002357

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434002427

طالل صالح زبير مندورة434002464

طالل صالح زبير مندورة434002482

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434002490

طارق محمد احمد نحاس434002547

ماجد عمر احمد الصيدالني434002558

عبدالغني حسن عبدالغني منور434002612

طالل صالح زبير مندورة434002644

طالل صالح زبير مندورة434002673

محمد احمد نور سيف434002758

ماجد عمر احمد الصيدالني434002830

عبدهللا حامد علي ھرساني434002920

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434002998

موفق محمد احمد عريجة434003070

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434003104

احمد عبدهللا سعيد باھيثم434003134

محمد شكري ابراھيم الصوفي434003194

فائز عبدهللا محمد مرزا43400321

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434003212



فائز عبدهللا محمد مرزا43400323

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434003240

حسن عبداالله فدعق434003252

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434003256

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434003286

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434003309

احمد نائف محمد االحمدي434003323

عماد محمود صابر السيد43400334

سعود صالح سالم العتيبي434003373

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434003431

احمد علي سعيد باصالح434003432

ماجد محمود يعقوب فراش434003461

حمزة احمد محمود غلمان434003505

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي434003517

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434003526

احمد فتحي محمد محمد434003531

ماجد عمر احمد الصيدالني434003579

ماجد محمود يعقوب فراش434003630

محمد شكري ابراھيم الصوفي434003666

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي43400372

شادي محمد احمد منشي434003762

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434003794

احمد محمد احمد نحاس434003836

عمر عبدالعزيز محمود حافظ43400384

فائز عبدهللا محمد مرزا43400386

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434003907

موفق محمد احمد عريجة434003908

محمد شكري ابراھيم الصوفي434003918

احمد عبدهللا سعيد باھيثم434003922

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري434003949

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434003950

حسن عبداالله فدعق434003982

عبدالغني حسن عبدالغني منور434004003

سعود صالح سالم العتيبي434004023

احمد محمد احمد نحاس434004051

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ434004081

احمد عبدهللا سعيد باھيثم434004091

احمد بكر حمزة خشيم434004096

احمد بكر حمزة خشيم434004104

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434004108

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434004153

احمد عبدهللا سعيد باھيثم434004165

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434004181

عبدالرحمن علي صالح الغامدي434004205

ماجد عمر احمد الصيدالني434004214

عماد محمود صابر السيد434004215

طلعت احمد محمد البناوي434004220

طلعت احمد محمد البناوي434004259

طلعت احمد محمد البناوي434004320

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434004383



طالل صالح زبير مندورة434004397

مرعي عبدهللا محمد الشھري43400449

موفق محمد احمد عريجة434004493

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434004545

محمد سيد السيد محمد االشھب434004608

طالل صالح زبير مندورة434004678

محمد سيد السيد محمد االشھب434004770

اخالق أحمد احمد جي434004859

رائد عبدالرحمن خليل شالواله43400486

فائز عبدهللا محمد مرزا434004870

شادي محمد احمد منشي434004975

عبدالفتاح محمد طاھر عبدالرحمن نور ولي434005067

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434005300

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ43400536

ماجد عمر احمد الصيدالني434005383

موفق محمد احمد عريجة43400547

احمد فتحي محمد محمد434005587

فائز عبدهللا محمد مرزا434005634

احمد عبدهللا سعيد باھيثم434005697

ماجد عمر احمد الصيدالني43400584

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ434005852

حمزة احمد محمود غلمان434005860

تركي مسفر نماس العبود43400607

احمد عبدهللا سعيد باھيثم434006096

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي434006103

محمد سيد السيد محمد االشھب43400611

طارق محمد احمد نحاس434006121

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ434006215

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري434006261

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434006277

عبدالرحمن علي صالح الغامدي434006346

طارق محمد احمد نحاس434006390

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434006421

ماجد عمر احمد الصيدالني434006441

طالل صالح زبير مندورة434006490

حسن عبداالله فدعق43400650

احمد نائف محمد االحمدي434006515

طالل صالح زبير مندورة434006518

ماجد محمود يعقوب فراش434006553

محمد سيد السيد محمد االشھب434006609

عبدالغني حسن عبدالغني منور434006750

فائز عبدهللا محمد مرزا43400690

محمد حسن احمد محمد43400696

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل43400707

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434007089

ماجد عمر احمد الصيدالني434007322

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي434007374

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434007701

موفق محمد احمد عريجة434007727

مرعي عبدهللا محمد الشھري434008061



عبدالفتاح محمد طاھر عبدالرحمن نور ولي434008089

عبدالرحمن علي صالح الغامدي434008144

عمر سراج عمر سنبل434008265

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434009053

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ434009073

احمد فتحي محمد محمد434009235

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ434009301

احمد نائف محمد االحمدي434009604

طارق محمد احمد نحاس434009829

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي434009833

ماجد عمر احمد الصيدالني434010080

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434010202

علي يحي علي عطوه434010203

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434010223

طالل صالح زبير مندورة434010241

محمد شكري ابراھيم الصوفي434010274

محمد حسن صدقة علوي434010515

محمد سيد السيد محمد االشھب434010516

عبدهللا حامد علي ھرساني434010525

عمر سراج عمر سنبل434010540

موفق محمد احمد عريجة434010859

علي يحي علي عطوه434010958

علي يحي علي عطوه434010977

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434011026

عبدالمنعم عبدالرحمن عباس محمود434011222

عبدالغني حسن عبدالغني منور434011336

محمد شكري ابراھيم الصوفي434012098

محمد سيد السيد محمد االشھب434012313

علي يحي علي عطوه434012364

علي يحي علي عطوه434012676

ماجد عمر احمد الصيدالني434013372

محمد حسن صدقة علوي434014034

مرعي عبدهللا محمد الشھري434015070

ھيثم عادل عقيل سالم434015279

مرعي عبدهللا محمد الشھري434015489

احمد عبدهللا سعيد باھيثم434015920

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ434016029

احمد نائف محمد االحمدي434016077

عبدالرحمن علي صالح الغامدي434016360

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ434017197

تركي مسفر نماس العبود434017589

موفق محمد احمد عريجة434018326

احمد بكر حمزة خشيم434019072

رائد عبدالرحمن خليل شالواله434019562

تركي مسفر نماس العبود434019864

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434020092

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434020099

احمد نائف محمد االحمدي434020352

احمد نائف محمد االحمدي434020493

خالد حاتم عسير المطيري434020953



خالد حاتم عسير المطيري434021739

ضياء كاظم سكر434021959

محمد احمد نور سيف434022040

خالد حاتم عسير المطيري434022141

محمد سيد السيد محمد االشھب434022164

احمد فتحي محمد محمد434022184

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434022192

علي يحي علي عطوه434022286

محمد حسن صدقة علوي434022518

علي يحي علي عطوه434022714

عادل محمد عبدالقادر عابدين434022735

محمد حسن صدقة علوي434022737

حمزة احمد محمود غلمان434022768

ماجد عمر احمد الصيدالني434022804

احمد نائف محمد االحمدي434022817

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434022825

عبدالفتاح محمد طاھر عبدالرحمن نور ولي434022870

ماجد محمود يعقوب فراش434022944

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434022997

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ434023102

عبدالرحمن غالب إبراھيم االھدل434023118

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ434023387

عبدالغني حسن عبدالغني منور434023628

محمد شكري ابراھيم الصوفي434023662

محمد شكري ابراھيم الصوفي434023664

عبدالمنعم عبدالرحمن عباس محمود434023665

علي حامد علي ھرساني434023667

محمد شكري ابراھيم الصوفي434023669

ياسر عبدالعزيز بنيه الحازمي434023677

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434023680

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي434023682

ياسر عبدالعزيز بنيه الحازمي434023683

ضياء كاظم سكر434023727

عبدالغني حسن عبدالغني منور434023732

عماد محمود صابر السيد434023735

احمد محمد احمد نحاس434023751

شادي محمد احمد منشي434023752

محمد احمد نور سيف434023753

شادي محمد احمد منشي434023755

محمد احمد نور سيف434023756

محمد احمد نور سيف434023757

محمد احمد نور سيف434023758

محمد احمد نور سيف434023759

محمد احمد نور سيف434023760

طلعت احمد محمد البناوي434023761

شادي محمد احمد منشي434023762

محمد احمد نور سيف434023764

طلعت احمد محمد البناوي434023766

محمد احمد نور سيف434023767

طلعت احمد محمد البناوي434023768



طلعت احمد محمد البناوي434023770

محمد احمد نور سيف434023771

شادي محمد احمد منشي434023772

محمد احمد نور سيف434023773

محمد احمد نور سيف434023774

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري434023777

عمر عبدالعزيز محمود حافظ434023788

احمد نائف محمد االحمدي434023806

عبدهللا حامد علي ھرساني434023824

محمد حسن صدقة علوي434023828

علي حامد علي ھرساني434023856

عبدالمنعم عبدالرحمن عباس محمود434023896

تركي مسفر نماس العبود434023902

عبدالعزيز ابراھيم عبدالحفيظ اسماعيل434023916

موفق محمد احمد عريجة434023922

محمد حسن صدقة علوي434023923

محمد شكري ابراھيم الصوفي434023930

تركي مسفر نماس العبود434023935

احمد نائف محمد االحمدي434023976

احمد نائف محمد االحمدي434023984

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي434023991

ضياء كاظم سكر434024004

احمد فتحي محمد محمد434024007

عادل محمد عبدالقادر عابدين434024090

احمد نائف محمد االحمدي434024098

محمد احمد نور سيف435000054

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435000091

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435000114

سعود صالح سالم العتيبي435000171

محمد احمد نور سيف435000199

ياسر عبدالعزيز بنيه الحازمي435000290

احمد بكر حمزة خشيم435000332

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ435000333

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435000337

محمد حسن صدقة علوي435000389

ھيثم عادل عقيل سالم435000410

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435000445

حمدي محمود محمد يوسف435000718

احمد نائف محمد االحمدي435000887

محمد احمد نور سيف435000890

احمد نائف محمد االحمدي435000921

ھيثم عادل عقيل سالم435001070

عبدهللا حامد علي ھرساني435001196

ضياء كاظم سكر435001227

احمد بكر حمزة خشيم435001278

طارق محمد احمد نحاس435001360

مرعي عبدهللا محمد الشھري435001497

طالل صالح زبير مندورة435001582

عبدهللا جزاء رويشد الجھني435001632

محمد شكري ابراھيم الصوفي435001645



عبدالمجيد سعيد علي ال حامد الغامدي435001703

احمد نائف محمد االحمدي435001738

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435001989

محمد حسن صدقة علوي435002200

عبدهللا فيصل محمود السباعي435002308

محمد حسن صدقة علوي435002343

محمد شكري ابراھيم الصوفي435002403

عبدهللا حامد علي ھرساني435002446

محمد حسن صدقة علوي435002487

محمد شكري ابراھيم الصوفي435002517

اخالق أحمد احمد جي435002609

عادل محمد عبدالقادر عابدين435002734

رائد عبدالرحمن خليل شالواله435003025

محمد سيد السيد محمد االشھب435003085

محمد سيد السيد محمد االشھب435003099

يحيى عدنان يحي عطوة435003336

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي435003365

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435003482

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي435003723

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ435003749

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري435003858

عبدالغني حسن عبدالغني منور435003906

يحيى عدنان يحي عطوة435003921

عبدهللا حامد علي ھرساني435004045

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435004124

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي435004218

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435004261

احمد نائف محمد االحمدي435004301

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري435004328

احمد فتحي محمد محمد435004504

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435004515

تركي مسفر نماس العبود435004532

عادل محمد احمد بن ياسين435004564

عمر عبدالعزيز محمود حافظ435004717

فائز عبدهللا محمد مرزا435004791

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ435004887

مرعي عبدهللا محمد الشھري435005198

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ435005292

حمزة احمد محمود غلمان435005303

حمزة احمد محمود غلمان435005631

تركي مسفر نماس العبود435005761

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435005886

محمد احمد نور سيف435005963

عبدالغني حسن عبدالغني منور435006028

عاطف منصور محسن الحجيلي435006031

عبدهللا حامد علي ھرساني435006053

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي435006106

فائز عبدهللا محمد مرزا435006134

تركي مسفر نماس العبود435006266

محمد حسن صدقة علوي435006286



إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري435006359

عمر عبدالعزيز محمود حافظ435006468

ماجد عمر احمد الصيدالني435006519

عاطف منصور محسن الحجيلي435006536

عمر عبدالعزيز محمود حافظ435006603

احمد بكر حمزة خشيم435006695

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي435006714

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435006796

يحيى عدنان يحي عطوة435006849

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435006919

ھيثم عادل عقيل سالم435007054

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي435007107

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435007114

ھيثم عادل عقيل سالم435007177

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435007185

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435007287

عادل محمد عبدالقادر عابدين435007291

عبدالفتاح محمد طاھر عبدالرحمن نور ولي435007385

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435007584

احمد نائف محمد االحمدي435007888

احمد محمد احمد نحاس435007980

احمد نائف محمد االحمدي435007997

عمر سراج عمر سنبل435008164

تركي مسفر نماس العبود435008216

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435008321

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي435008568

عبدالفتاح محمد طاھر عبدالرحمن نور ولي435008869

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435008969

عبدالعزيز ابراھيم عبدالحفيظ اسماعيل435008992

عبدالمجيد سعيد علي ال حامد الغامدي435009000

طالل صالح زبير مندورة435009412

تركي مسفر نماس العبود435009497

عبدالعزيز ابراھيم عبدالحفيظ اسماعيل435009600

محمد حسن صدقة علوي435009620

يحيى محمد عبدهللا نبھان435009696

طالل صالح زبير مندورة435009896

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي435009945

محمد شكري ابراھيم الصوفي435009949

عمر عبدالعزيز محمود حافظ435009960

عبدالغني حسن عبدالغني منور435010074

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري435010136

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435010176

عبدالمنعم عبدالرحمن عباس محمود435010424

محمد شكري ابراھيم الصوفي435010470

حمزة احمد محمود غلمان435010707

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435010820

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435010949

عادل محمد احمد بن ياسين435011314

محمد واصل عبدالرحمن الحازمي435011383

ماجد محمد فايت القثامي435011388



عبدالرحمن علي صالح الغامدي435011425

رائد عبدالرحمن خليل شالواله435011720

شادي محمد احمد منشي435012273

علي يحي علي عطوه435012339

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435012415

طارق محمد احمد نحاس435012832

ضياء كاظم سكر435012913

علي يحي علي عطوه435012980

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري435013121

احمد علي سعيد باصالح435013146

عبدالمجيد سعيد علي ال حامد الغامدي435013440

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ435013957

ياسر عبدالعزيز بنيه الحازمي435013974

محمد احمد نور سيف435014065

احمد بكر حمزة خشيم435014414

عاطف منصور محسن الحجيلي435014591

عبدالغني حسن عبدالغني منور435014949

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري435014976

محمد شكري ابراھيم الصوفي435015039

عبدهللا فيصل محمود السباعي435015117

تركي مسفر نماس العبود435015307

فائز عبدهللا محمد مرزا435015792

حسام زھير حسن فقيھا435015884

حمزة احمد محمود غلمان435016163

محمد شكري ابراھيم الصوفي435016183

محمد شكري ابراھيم الصوفي435016358

محمد شكري ابراھيم الصوفي435016372

عبدالفتاح محمد طاھر عبدالرحمن نور ولي435016605

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435016945

ياسر عبدالعزيز بنيه الحازمي435017076

علي يحي علي عطوه435017122

محمد حسن صدقة علوي435017396

ھيثم عادل عقيل سالم435017428

عبدالفتاح محمد طاھر عبدالرحمن نور ولي435017454

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435017477

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435017511

ياسر عبدالعزيز بنيه الحازمي435017543

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435017924

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435018823

احمد بكر حمزة خشيم435018866

تركي مسفر نماس العبود435019021

موفق محمد احمد عريجة435019511

تركي مسفر نماس العبود435019530

عبدهللا جزاء رويشد الجھني435019568

طلعت احمد محمد البناوي435019953

ياسر عبدالعزيز بنيه الحازمي435020080

احمد بكر حمزة خشيم435020189

حمدي محمود محمد يوسف435020276

عبدالرحمن علي صالح الغامدي435020322

محمد صالح عبدهللا آل الشيخ435021619



احمد بكر حمزة خشيم435021663

تركي مسفر نماس العبود435021802

احمد نائف محمد االحمدي435021808

عمر عبدالعزيز محمود حافظ435022546

طالل صالح زبير مندورة435022623

ضياء كاظم سكر435022737

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435023067

خالد حاتم عسير المطيري435023201

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي435023433

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري435023508

عماد محمود صابر السيد435023793

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435024111

عمر عبدالعزيز محمود حافظ435024151

رائد عبدالرحمن خليل شالواله435024268

محمد احمد نور سيف435024468

محمد سيد السيد محمد االشھب435024628

شادي محمد احمد منشي435024715

حمزة عبدالرحمن محمد الحارثي435024726

حمزة احمد محمود غلمان435024916

تركي مسفر نماس العبود435025023

حسام زھير حسن فقيھا435025261

حسام زھير حسن فقيھا435025276

عبدالمنعم عبدالرحمن عباس محمود435025277

عبدالمنعم عبدالرحمن عباس محمود435025279

حسام زھير حسن فقيھا435025281

إيھاب عبدالرحيم عبدهللا مليباري435025284

احمد عبدهللا سعيد باھيثم435025461

ضياء كاظم سكر435025475

عبدالكريم بكر عبدالغني الصائغ435025889

عبدالرحمن علي صالح الغامدي436037475

عبدالمنعم عبدالرحمن عباس محمود436039489

عبدالمنعم عبدالرحمن عباس محمود436039705

عبدالرحمن علي صالح الغامدي437035526


