
المشرفالرقم الجامعي

موفق محمد عريجة43001723

محمد حسن علوي43002787

بدر علي العوفي43103052

احمد بكر خشيم43103074

احمد بكر خشيم43103089

احمد بكر خشيم43200389

نايف سلطان العبود43203794

عبدالغني حسن منور43206341

عمر عبدالعزيز حافظ43208109

حمزة عبدالرحمن الحارثي43208415

سمير عبدالحميد اشي43208981

هيثم عادل عقيل سالم43209014

يحي محمد النبهان43210018

احمد نايف االحمدي43210215

عبدالغني حسن منور43210219

ماجد عمر الصيدالني43300011

حاتم صالح الدين وفا43300161

محمد نور سيف43300193

محمد صالح آل الشيخ43300416

سمير محمد فلمبان43300592

امجد عبدالرحمن مغربي43300751

محمد شكري الصوفي43301148

حمدي عبدالسالم الجوهري433011643

طلعت احمد البناوي433011947

بدر علي العوفي433012079

عادل محمد بن ياسين433012101

سمير عبدالحميد اشي43301214

تركي مسفر العبود433012238

سمير محمد فلمبان43301242

عبدالرحمن عبدالعزيز مجرشي43301271

احمد علي بإصالح43301304

عبدالغني حسن منور433013141



صالح سالم بسوكي433013291

عبدالمنعم عبدالرحمن محمود433013294

حمزة عبدالرحمن الحارثي433013299

عبدهللا حامد هرساني433013303

بندر محمد امين فضل433013304

عبدهللا حامد هرساني433013306

حمزة عبدالرحمن الحارثي433013309

عبدهللا حامد هرساني433013311

عبدالمنعم عبدالرحمن محمود433013330

احمد بكر خشيم433013342

بندر محمد امين فضل433013348

حمزة احمد غلمان433013365

عبدهللا علي الزهراني433013389

بندر محمد امين فضل433013423

حاتم صالح الدين وفا433013425

عادل محمد بن ياسين433013559

عادل محمد بن ياسين433013564

عمر عبدالعزيز حافظ433013619

حمدي عبدالسالم الجوهري43301404

طالل صالح مندورة43301467

احمد بكر خشيم43301494

عمر عبدالعزيز حافظ43301710

طارق عبدالحميد الدمياطي43302279

بندر محمد امين فضل43302606

حمزة عبدالرحمن الحارثي43302722

بدر علي العوفي43303256

عبدالغني حسن منور43303656

بدر علي العوفي43303768

صالح سالم بسوكي43304000

يحي محمد النبهان43304085

ياسر عبدالعزيز الحازمي43304701

موفق محمد عريجة43306274

احمد نايف االحمدي43310095



هيثم عادل عقيل سالم43310177

إيهاب عبدالرحيم مليباري43310773

طلعت احمد البناوي43312147

عادل محمد بن ياسين43312367

صالح سالم بسوكي43312436

طارق محمد نحاس43400008

عبدالمعين مصطفى عبدهللا43400025

رائد عبدالرحمن شالواله434000843

احمد محمد نحاس434000892

ياسر عبدالعزيز الحازمي434000899

عبدهللا حامد هرساني434000938

رائد عبدالرحمن شالواله434001433

يحي عدنان عطوة434001461

حسن عبداالله فدعق434001514

عبدالرحمن غالب االهدل434001572

بدر علي العوفي434001853

سمير عبدالحميد اشي434002103

عبدالرحمن غالب االهدل434002216

محمد صالح آل الشيخ434002227

موفق محمد عريجة434002231

تركي مسفر العبود434002239

احمد محمد نحاس434002312

عبدالرحمن علي الغامدي434002345

حمدي عبدالسالم الجوهري434002402

بدر علي العوفي434002482

مرعي عبدهللا الشهري434002547

احمد فتحي محمد434002593

بدر علي العوفي434002603

عبدالرحمن غالب االهدل434002676

موفق محمد عريجة43400272

ماجد عمر الصيدالني434002732

عبدالرحمن غالب االهدل434002923

عبدالرحمن غالب االهدل434002961



امجد سمير الفضيل434003036

محمد نور سيف434003194

احمد بكر خشيم43400321

عبدالمعين مصطفى عبدهللا434003231

هيثم عادل عقيل سالم434003402

طالل صالح مندورة434003432

عادل محمد بن ياسين434003599

بدر علي العوفي43400372

عبدالغني حسن منور434003736

طارق محمد نحاس434003795

عبدالرحمن غالب االهدل434003836

امجد عبدالرحمن مغربي434003949

موفق محمد عريجة434003950

رائد عبدالرحمن شالواله434004056

احمد علي بإصالح43400415

مرعي عبدهللا الشهري434004181

عبدالغني حسن منور434004205

عبدالرحمن غالب االهدل434004214

موفق محمد عريجة434004215

شادي محمد منشي434004383

ماجد عمر الصيدالني434004450

طارق محمد نحاس434004529

امجد سمير الفضيل434004662

عبدالحفيظ احمد الوافي434004681

ياسر عبدالعزيز الحازمي434004770

هيثم عادل عقيل سالم43400503

بدر تميم السلمي434005127

ماجد عمر الصيدالني434005357

حسن عبداالله فدعق434005383

احمد بكر خشيم434005386

بدر علي العوفي434005587

حمدي عبدالسالم الجوهري43400607

نايف سلطان العبود434006133



عبدالحفيظ احمد الوافي43400627

احمد محمد نحاس434006271

سمير محمد فلمبان434006318

عبدالحفيظ احمد الوافي434006403

عبدالرحمن علي الغامدي434006404

امجد سمير الفضيل434006417

عبدالرحمن غالب االهدل43400645

تركي مسفر العبود434006471

حاتم صالح الدين وفا434006483

ياسر عبدالعزيز الحازمي434006609

عادل محمد بن ياسين43400696

بدر علي العوفي434007374

طارق عبدالحميد الدمياطي434007832

عبدهللا علي الزهراني434008209

احمد نايف االحمدي434008265

طارق محمد نحاس434008902

احمد نايف االحمدي434009073

حمدي محمود يوسف434009121

صالح سالم بسوكي434009833

عبدالرحمن غالب االهدل434010075

طلعت احمد البناوي434010274

مرعي عبدهللا الشهري434010308

عبدالغني حسن منور434010428

نايف سلطان العبود434010515

بدر علي العوفي434010540

عادل محمد بن ياسين434010599

عادل محمد بن ياسين434010977

تركي مسفر العبود434012098

يحي عدنان عطوة434012313

عبدالفتاح نور ولي434012409

تركي مسفر العبود434012676

عبدهللا علي الزهراني434014888

سمير محمد فلمبان434015279



تركي مسفر العبود434016029

عمر عبدالعزيز حافظ434016425

احمد بكر خشيم434017589

إيهاب عبدالرحيم مليباري434019171

عبدالرحمن عبدالعزيز مجرشي434019590

بدر تميم السلمي434019649

امجد سمير الفضيل434019864

عبدالغني حسن منور434019960

احمد بكر خشيم434020028

عبدهللا علي الزهراني434020651

احمد علي بإصالح434021959

عبدالرحمن عبدالعزيز مجرشي434022141

سمير محمد فلمبان434022484

صالح سالم بسوكي434022588

عبدالرحمن غالب االهدل434022765

امجد عبدالرحمن مغربي434022859

ماجد عمر الصيدالني434022944

عبدهللا علي الزهراني434023102

شادي محمد منشي434023139

عبدالرحمن غالب االهدل434023261

بدر تميم السلمي434023628

رائد عبدالرحمن شالواله434023634

حمزة احمد غلمان434023662

حمزة احمد غلمان434023664

بدر تميم السلمي434023665

حمزة احمد غلمان434023669

طارق محمد نحاس434023672

ياسر عبدالعزيز الحازمي434023677

يحي عدنان عطوة434023679

حاتم صالح الدين وفا434023680

حمزة احمد غلمان434023682

ياسر عبدالعزيز الحازمي434023683

طالل صالح مندورة434023722



تركي مسفر العبود434023727

بدر تميم السلمي434023732

عبدالرحمن علي الغامدي434023735

شادي محمد منشي434023756

حاتم صالح الدين وفا434023758

ياسر عبدالعزيز الحازمي434023759

شادي محمد منشي434023761

شادي محمد منشي434023762

عبدالمنعم عبدالرحمن محمود434023767

شادي محمد منشي434023768

بندر محمد امين فضل434023772

حاتم صالح الدين وفا434023777

هيثم عادل عقيل سالم434023806

مرعي عبدهللا الشهري434023824

امجد سمير الفضيل434023828

عبدهللا علي الزهراني434023833

نايف سلطان العبود434023840

ماجد عمر الصيدالني434023856

عبدالغني حسن منور434023873

بدر علي العوفي434023896

عبدالحفيظ احمد الوافي434023902

عادل محمد بن ياسين434023905

مرعي عبدهللا الشهري434023916

احمد نايف االحمدي434023918

محمد شكري الصوفي434023922

محمد شكري الصوفي434023923

حمزة احمد غلمان434023930

صالح سالم بسوكي434023935

محمد شكري الصوفي434023976

عادل محمد بن ياسين434023984

احمد بكر خشيم434023991

مرعي عبدهللا الشهري434023996

صالح سالم بسوكي434024004



عبدهللا علي الزهراني434024041

طارق محمد نحاس434024042

فيصل يحي عمرين434024045

مرعي عبدهللا الشهري434024048

حمزة احمد غلمان434024090

ماجد عمر الصيدالني434024098

محمد شكري الصوفي434024108

علي يحي عطوة434024130

صالح سالم بسوكي434024136

عادل محمد بن ياسين434024237

عمر عبدالعزيز حافظ434024258

احمد فتحي محمد434024260

علي يحي عطوة434024269

تركي مسفر العبود435000054

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435000091

سمير محمد فلمبان435000114

عبدهللا علي الزهراني435000171

احمد نايف االحمدي435000199

حمزة احمد غلمان435000332

عبدالرحمن علي الغامدي435000333

تركي مسفر العبود435000337

محمد حسن علوي435000389

بدر تميم السلمي435000390

سمير محمد فلمبان435000410

عبدالرحمن غالب االهدل435000445

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435000496

طالل صالح مندورة435000556

سمير محمد فلمبان435000718

كمال محمد قدري435000825

عمر عبدالعزيز حافظ435000828

يحي محمد النبهان435000876

حسن خضر الراجحي435000887

عبدالرحمن غالب االهدل435000890



هيثم عادل عقيل سالم435000921

محمد نور سيف435001047

حاتم صالح الدين وفا435001070

محمد نور سيف435001189

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435001196

حسن خضر الراجحي435001227

طلعت احمد البناوي435001259

عبدالرحمن غالب االهدل435001278

طالل صالح مندورة435001311

صالح فاروق سالمه435001360

هيثم عادل عقيل سالم435001493

احمد بكر خشيم435001515

علي يحي عطوة435001579

احمد بكر خشيم435001582

عبدالرحمن غالب االهدل435001632

محمد حسن علوي435001645

احمد نايف االحمدي435001708

ياسر عبدالعزيز الحازمي435001738

امجد عبدالرحمن مغربي435001812

احمد محمد نحاس435001927

محمد صالح آل الشيخ435001980

محمد نور سيف435001989

حاتم صالح الدين وفا435002200

محمد صالح آل الشيخ435002284

حاتم صالح الدين وفا435002343

عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل435002379

حاتم صالح الدين وفا435002403

امجد عبدالرحمن مغربي435002413

احمد نايف االحمدي435002424

عبدالغني حسن منور435002446

محمد نور سيف435002487

طالل صالح مندورة435002517

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435002609



كمال محمد قدري435002675

عبدالرحمن علي الغامدي435002734

طلعت احمد البناوي435002793

ماجد عمر الصيدالني435003025

محمد شكري الصوفي435003085

امجد عبدالرحمن مغربي435003099

محمد حسن علوي435003121

تركي مسفر العبود435003170

احمد بكر خشيم435003241

يحي عدنان عطوة435003316

عبدالرحمن علي الغامدي435003336

عمر عبدالعزيز حافظ435003368

إيهاب عبدالرحيم مليباري435003388

صالح سالم بسوكي435003482

احمد علي بإصالح435003524

محمد شكري الصوفي435003723

عبدالرحمن علي الغامدي435003749

محمد حسن علوي435003858

سمير محمد فلمبان435003906

حسن خضر الراجحي435003921

ماجد عمر الصيدالني435004045

إيهاب عبدالرحيم مليباري435004124

سمير محمد فلمبان435004218

يحي عدنان عطوة435004261

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435004301

علي يحي عطوة435004504

امجد سمير الفضيل435004515

تركي مسفر العبود435004532

عبدالغني حسن منور435004564

ياسر عبدالعزيز الحازمي435004609

سمير عبدالحميد اشي435004791

بدر علي العوفي435004887

طارق محمد نحاس435004923



محمد واصل الحازمي435004942

حسن عبداالله فدعق435005243

طارق محمد نحاس435005287

ماجد عمر الصيدالني435005292

بندر محمد امين فضل435005303

محمد صالح آل الشيخ435005498

طلعت احمد البناوي435005607

بندر محمد امين فضل435005631

حمزة احمد غلمان435005710

محمد نور سيف435005761

ماجد عمر الصيدالني435005886

يحي محمد النبهان435005963

علي يحي عطوة435006028

محمد سيد االشهب435006031

امجد عبدالرحمن مغربي435006035

سمير عبدالحميد اشي435006053

عمر عبدالعزيز حافظ435006106

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435006266

علي يحي عطوة435006286

علي يحي عطوة435006330

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435006359

يحي عدنان عطوة435006418

بدر علي العوفي435006437

ماجد عمر الصيدالني435006455

حمدي محمود يوسف435006468

سمير محمد فلمبان435006478

ياسر عبدالعزيز الحازمي435006519

طارق عبدالحميد الدمياطي435006536

محمد سيد االشهب435006695

عبدهللا علي الزهراني435006733

عبدالرحمن علي الغامدي435006736

موفق محمد عريجة435006781

امجد سمير الفضيل435006796



عمر عبدالعزيز حافظ435006849

امجد سمير الفضيل435006919

محمد واصل الحازمي435006954

محمد واصل الحازمي435007008

محمد شكري الصوفي435007020

عبدالغني حسن منور435007054

حسن خضر الراجحي435007067

امجد سمير الفضيل435007114

محمد شكري الصوفي435007124

صالح سالم بسوكي435007185

طالل صالح مندورة435007287

ماجد عمر الصيدالني435007291

عبدالرحمن علي الغامدي435007385

سمير محمد فلمبان435007584

محمد سيد االشهب435007888

عبدالرحمن غالب االهدل435007980

كمال محمد قدري435007997

رائد عبدالرحمن شالواله435008151

كمال محمد قدري435008152

احمد علي بإصالح435008161

عبدالرحمن علي الغامدي435008164

فيصل عبدالرحمن اسرة435008216

امجد سمير الفضيل435008321

إيهاب عبدالرحيم مليباري435008332

حمزة احمد غلمان435008568

احمد نايف االحمدي435008666

احمد بكر خشيم435008818

عبدالرحمن غالب االهدل435008869

محمد حسن علوي435008969

عبدهللا حامد هرساني435008992

ماجد عمر الصيدالني435009000

رائد عبدالرحمن شالواله435009009

يحي محمد النبهان435009088



امجد عبدالرحمن مغربي435009129

عبدالحفيظ احمد الوافي435009172

طالل صالح مندورة435009412

فيصل عبدالرحمن اسرة435009497

عبدهللا حامد هرساني435009600

سمير محمد فلمبان435009603

سمير محمد فلمبان435009620

رائد عبدالرحمن شالواله435009889

طالل صالح مندورة435009896

يحي محمد النبهان435009924

محمد حسن علوي435009949

موفق محمد عريجة435009960

مرعي عبدهللا الشهري435009977

إيهاب عبدالرحيم مليباري435010074

محمد سيد االشهب435010176

حسن خضر الراجحي435010230

طارق عبدالحميد الدمياطي435010324

رائد عبدالرحمن شالواله435010341

احمد نايف االحمدي435010352

حسن عبداالله فدعق435010569

رائد عبدالرحمن شالواله435010579

يحي محمد النبهان435010586

احمد نايف االحمدي435010703

احمد محمد نحاس435010707

طالل صالح مندورة435010720

امجد عبدالرحمن مغربي435010758

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435010820

طالل صالح مندورة435010949

مرعي عبدهللا الشهري435011314

محمد شكري الصوفي435011383

احمد نايف االحمدي435011388

امجد سمير الفضيل435011425

ياسر عبدالعزيز الحازمي435011532



طارق محمد نحاس435011570

رائد عبدالرحمن شالواله435011672

عبدالمنعم عبدالرحمن محمود435011749

محمد حسن علوي435011887

بدر علي العوفي435012120

شادي محمد منشي435012273

حاتم صالح الدين وفا435012339

عادل محمد بن ياسين435012403

عبدالرحمن علي الغامدي435012476

سمير محمد فلمبان435012832

طالل صالح مندورة435012891

محمد شكري الصوفي435012913

عبدالحفيظ احمد الوافي435012980

رائد عبدالرحمن شالواله435013003

محمد شكري الصوفي435013084

محمد حسن علوي435013121

محمد سيد االشهب435013146

بدر علي العوفي435013158

حمدي محمود يوسف435013195

بدر تميم السلمي435013269

عبدالمنعم عبدالرحمن محمود435013378

امجد سمير الفضيل435013440

عبدالرحمن علي الغامدي435013957

ياسر عبدالعزيز الحازمي435013974

إيهاب عبدالرحيم مليباري435014065

عبدالمعين مصطفى عبدهللا435014319

طلعت احمد البناوي435014414

بدر تميم السلمي435014591

محمد شكري الصوفي435014717

سمير عبدالحميد اشي435014949

محمد حسن علوي435014976

عبدهللا علي الزهراني435015117

تركي مسفر العبود435015307



سمير عبدالحميد اشي435015792

حسن خضر الراجحي435015816

عادل محمد بن ياسين435015884

عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل435016055

حمزة احمد غلمان435016163

مرعي عبدهللا الشهري435016183

احمد بكر خشيم435016310

يحي محمد النبهان435016557

ماجد عمر الصيدالني435016629

احمد بكر خشيم435016811

عبدالرحمن غالب االهدل435016945

سمير عبدالحميد اشي435017122

احمد محمد نحاس435017141

محمد نور سيف435017288

صالح سالم بسوكي435017310

عبدالرحمن علي الغامدي435017359

حاتم صالح الدين وفا435017396

حاتم صالح الدين وفا435017428

امجد عبدالرحمن مغربي435017454

طالل صالح مندورة435017477

حاتم صالح الدين وفا435017511

رائد عبدالرحمن شالواله435017610

عبدالفتاح نور ولي435017812

طالل صالح مندورة435017849

محمد صالح آل الشيخ435017909

عبدالرحمن علي الغامدي435017924

يحي محمد النبهان435018310

محمد نور سيف435018521

صالح سالم بسوكي435018530

عبدالرحمن غالب االهدل435018823

طلعت احمد البناوي435018866

فيصل عبدالرحمن اسرة435019021

بدر علي العوفي435019048



امجد عبدالرحمن مغربي435019466

حمزة احمد غلمان435019516

فيصل عبدالرحمن اسرة435019530

عبدالرحمن غالب االهدل435019568

احمد نايف االحمدي435019928

محمد شكري الصوفي435019953

صالح سالم بسوكي435020189

عادل محمد بن ياسين435020276

عبدالفتاح نور ولي435020320

طارق عبدالحميد الدمياطي435020322

عمر عبدالعزيز حافظ435021191

محمد سيد االشهب435021619

سمير عبدالحميد اشي435021663

طارق عبدالحميد الدمياطي435021738

امجد عبدالرحمن مغربي435021802

موفق محمد عريجة435021808

امجد سمير الفضيل435022010

إيهاب عبدالرحيم مليباري435022546

عبدهللا علي الزهراني435022560

صالح سالم بسوكي435022623

عمر عبدالعزيز حافظ435022737

حاتم صالح الدين وفا435023010

تركي مسفر العبود435023067

صالح سالم بسوكي435023195

حسن خضر الراجحي435023433

عمر عبدالعزيز حافظ435023507

عادل محمد بن ياسين435023508

سمير عبدالحميد اشي435023780

عمر عبدالعزيز حافظ435023845

عبدالغني حسن منور435024151

حسن خضر الراجحي435024268

بدر تميم السلمي435024468

عبدالمجيد سعيد الغامدي435024470



يحي محمد النبهان435024536

بدر تميم السلمي435024628

عادل محمد بن ياسين435024715

عبدالغني حسن منور435024726

طالل صالح مندورة435024733

محمد واصل الحازمي435024994

عبدالرحمن غالب االهدل435025023

احمد بكر خشيم435025037

عادل محمد بن ياسين435025235

عادل محمد بن ياسين435025261

حاتم صالح الدين وفا435025282

محمد صالح آل الشيخ435025283

حمدي محمود يوسف435025284

سمير محمد فلمبان435025490

فيصل يحي عمرين435025492

عبدالمجيد سعيد الغامدي435025498

سمير عبدالحميد اشي435025501

ياسر عبدالعزيز الحازمي435025506

احمد نايف االحمدي435025515

احمد نايف االحمدي435025519

احمد فتحي محمد435025520

بندر محمد امين فضل435025571

إيهاب عبدالرحيم مليباري435025584

إيهاب عبدالرحيم مليباري435025593

إيهاب عبدالرحيم مليباري435025620

امجد عبدالرحمن مغربي435025634

عبدهللا حامد هرساني435025643

علي يحي عطوة435025647

عبدهللا جزاء الجهني435025667

إيهاب عبدالرحيم مليباري435025674

بندر محمد امين فضل435025691

ياسر عبدالعزيز الحازمي435025716

ياسر عبدالعزيز الحازمي435025720



ياسر عبدالعزيز الحازمي435025726

ياسر عبدالعزيز الحازمي435025727

فيصل يحي عمرين435025732

احمد فتحي محمد435025737

محمد سيد االشهب435025757

عادل محمد بن ياسين435025776

محمد حسن علوي435025787

سمير محمد فلمبان435025792

مرعي عبدهللا الشهري435025847

صالح سالم بسوكي435025884

عبدهللا جزاء الجهني435025891

عبدالفتاح نور ولي435025893

شادي محمد منشي435025942

حمزة عبدالرحمن الحارثي435025944

شادي محمد منشي435025945

عبدالمنعم عبدالرحمن محمود435025946

شادي محمد منشي435025948

حمزة عبدالرحمن الحارثي435025950

عبدهللا حامد هرساني435025951

عبدالمنعم عبدالرحمن محمود435025952

بندر محمد امين فضل435025953

شادي محمد منشي435025954

بندر محمد امين فضل435025955

عبدهللا حامد هرساني435025959

شادي محمد منشي435025962

عبدالمنعم عبدالرحمن محمود435025972

سمير عبدالحميد اشي436000221

صالح سالم بسوكي436000268

سمير عبدالحميد اشي436000280

طالل صالح مندورة436000346

عبدهللا جزاء الجهني436000449

محمد نور سيف436000475

بدر علي العوفي436000493



حاتم صالح الدين وفا436000499

بندر محمد امين فضل436000576

مرعي عبدهللا الشهري436000634

محمد نور سيف436000644

سمير عبدالحميد اشي436000679

احمد علي بإصالح436000760

محمد حسن علوي436000766

عبدالمجيد سعيد الغامدي436000786

مرعي عبدهللا الشهري436000820

محمد نور سيف436000855

طارق محمد نحاس436000901

عمر عبدالعزيز حافظ436001017

فيصل يحي عمرين436001056

امجد سمير الفضيل436001114

بندر محمد امين فضل436001121

عبدهللا حامد هرساني436001191

صالح سالم بسوكي436001217

سمير عبدالحميد اشي436001236

عبدالرحمن علي الغامدي436001274

عبدالرحمن علي الغامدي436001284

مرعي عبدهللا الشهري436001585

امجد سمير الفضيل436001714

مرعي عبدهللا الشهري436002016

عبدالمعين مصطفى عبدهللا436002041

امجد عبدالرحمن مغربي436002294

طارق محمد نحاس436002373

عبدهللا علي الزهراني436002374

بدر تميم السلمي436002557

هيثم عادل عقيل سالم436002622

طالل صالح مندورة436002762

محمد حسن علوي436002800

شادي محمد منشي436002804

طارق محمد نحاس436002989



مرعي عبدهللا الشهري436003084

إيهاب عبدالرحيم مليباري436003127

حمزة عبدالرحمن الحارثي436003172

طارق عبدالحميد الدمياطي436003205

طارق محمد نحاس436003218

عبدهللا حامد هرساني436003496

سمير عبدالحميد اشي436003628

سمير عبدالحميد اشي436003651

بدر تميم السلمي436003662

امجد سمير الفضيل436003762

عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل436003815

احمد محمد نحاس436003906

حاتم صالح الدين وفا436003953

عبدالغني حسن منور436003978

بدر تميم السلمي436004077

عبدالرحمن علي الغامدي436004411

محمد شكري الصوفي436004421

علي يحي عطوة436004423

عبدالغني حسن منور436004497

حمدي عبدالسالم الجوهري436004596

امجد سمير الفضيل436004654

بندر محمد امين فضل436004658

عبدالمجيد سعيد الغامدي436004694

عبدالغني حسن منور436004741

عبدالغني حسن منور436004774

صالح سالم بسوكي436004888

عبدالفتاح نور ولي436005007

عبدهللا جزاء الجهني436005109

بدر تميم السلمي436005160

عادل محمد بن ياسين436005541

عبدهللا حامد هرساني436005717

عبدهللا حامد هرساني436006109

إيهاب عبدالرحيم مليباري436006393



عبدالحفيظ احمد الوافي436006432

محمد صالح آل الشيخ436006466

امجد عبدالرحمن مغربي436006507

عمر عبدالعزيز حافظ436006529

إيهاب عبدالرحيم مليباري436006564

بدر تميم السلمي436006948

محمد نور سيف436007152

محمد نور سيف436007342

صالح سالم بسوكي436007474

عبدهللا علي الزهراني436007628

محمد صالح آل الشيخ436007837

بدر تميم السلمي436007883

حاتم صالح الدين وفا436007966

محمد شكري الصوفي436008155

بدر تميم السلمي436008422

حمزة عبدالرحمن الحارثي436008650

عبدالحفيظ احمد الوافي436008712

عمر عبدالعزيز حافظ436008772

حمزة عبدالرحمن الحارثي436008930

احمد نايف االحمدي436009168

حسن عبداالله فدعق436009439

امجد عبدالرحمن مغربي436009564

بندر محمد امين فضل436009618

عبدالعزيز إبراهيم إسماعيل436009677

عبدهللا علي الزهراني436009697

بدر تميم السلمي436009781

بدر علي العوفي436009803

عبدالغني حسن منور436010042

بندر محمد امين فضل436010087

عبدالمعين مصطفى عبدهللا436010158

إيهاب عبدالرحيم مليباري436010334

احمد علي بإصالح436010344

يحي محمد النبهان436010480



عبدالمجيد سعيد الغامدي436010707

يحي محمد النبهان436011000

امجد عبدالرحمن مغربي436011138

فيصل يحي عمرين436011325

طارق محمد نحاس436011346

بدر تميم السلمي436011403

فيصل يحي عمرين436011435

عبدهللا حامد هرساني436011456

محمد صالح آل الشيخ436011463

محمد نور سيف436011467

محمد نور سيف436011583

احمد فتحي محمد436011646

صالح سالم بسوكي436011725

سمير عبدالحميد اشي436011798

يحي عدنان عطوة436011838

علي يحي عطوة436011840

بندر محمد امين فضل436011888

احمد فتحي محمد436011929

تركي مسفر العبود436011947

عبدهللا علي الزهراني436011991

عمر عبدالعزيز حافظ436012261

حمدي عبدالسالم الجوهري436012319

محمد شكري الصوفي436012347

تركي مسفر العبود436012763

طارق عبدالحميد الدمياطي436012904

عبدهللا جزاء الجهني436012959

عبدهللا جزاء الجهني436012979

طارق محمد نحاس436013151

عبدالرحمن علي الغامدي436013160

مرعي عبدهللا الشهري436013200

عبدالمعين مصطفى عبدهللا436013211

احمد نايف االحمدي436013258

بندر محمد امين فضل436013280



عبدهللا جزاء الجهني436013305

امجد سمير الفضيل436013354

عبدالرحمن علي الغامدي436013418

يحي محمد النبهان436013499

سمير محمد فلمبان436013535

عبدالرحمن علي الغامدي436013786

ياسر عبدالعزيز الحازمي436013837

محمد نور سيف436013855

محمد نور سيف436013910

عبدهللا جزاء الجهني436013918

محمد شكري الصوفي436014000

طارق عبدالحميد الدمياطي436014024

عمر عبدالعزيز حافظ436014053

إيهاب عبدالرحيم مليباري436014313

يحي محمد النبهان436014357

حاتم صالح الدين وفا436014392

احمد فتحي محمد436014396

عبدالفتاح نور ولي436014418

محمد نور سيف436014440

مرعي عبدهللا الشهري436014641

علي يحي عطوة436014712

عمر عبدالعزيز حافظ436015061

ماجد عمر الصيدالني436015094

مرعي عبدهللا الشهري436015217

محمد شكري الصوفي436015257

طارق عبدالحميد الدمياطي436015495

يحي محمد النبهان436015771

طارق عبدالحميد الدمياطي436015855

احمد نايف االحمدي436015886

سمير عبدالحميد اشي436016731

امجد عبدالرحمن مغربي436016808

علي يحي عطوة436018816

سمير محمد فلمبان436019186



ماجد عمر الصيدالني436019315

محمد صالح آل الشيخ436019397

بندر محمد امين فضل436019791

بندر محمد امين فضل436019821

عبدهللا علي الزهراني436019986

امجد عبدالرحمن مغربي436020280

طالل صالح مندورة436020487

طالل صالح مندورة436020661

ياسر عبدالعزيز الحازمي436021070

عبدهللا حامد هرساني436021079

احمد بكر خشيم436021101

إيهاب عبدالرحيم مليباري436021300

امجد سمير الفضيل436023082

احمد محمد نحاس436023964

تركي مسفر العبود436024645

عبدالرحمن عبدالعزيز مجرشي436025483

محمد حسن علوي436025563

عبدهللا علي الزهراني436026734

عبدهللا جزاء الجهني436027262

عبدالفتاح نور ولي436028076

محمد شكري الصوفي436028352

امجد سمير الفضيل436029372

محمد دخيل هللا الحارثي436029609

عبدالغني حسن منور436030170

طارق محمد نحاس436030175

امجد عبدالرحمن مغربي436030363

حمزة عبدالرحمن الحارثي436031094

يحي محمد النبهان436031164

حمزة عبدالرحمن الحارثي436032525

حمزة عبدالرحمن الحارثي436034019

ياسر عبدالعزيز الحازمي436034131

عمر عبدالعزيز حافظ436034161

عبدهللا علي الزهراني436034170



حمدي عبدالسالم الجوهري436034604

حسن عبداالله فدعق436034980

عبدالحفيظ احمد الوافي436035052

احمد نايف االحمدي436035085

محمد نور سيف436035087

بدر تميم السلمي436035161

احمد فتحي محمد436035295

احمد بكر خشيم436035356

بدر علي العوفي436035488

طارق محمد نحاس436035521

احمد نايف االحمدي436035726

طارق محمد نحاس436035896

طارق محمد نحاس436035901

تركي مسفر العبود436035957

احمد علي بإصالح436036001

عبدهللا علي الزهراني436036292

طالل صالح مندورة436036606

تركي مسفر العبود436036713

ماجد عمر الصيدالني436036949

موفق محمد عريجة436037202

طارق محمد نحاس436037433

يحي محمد النبهان436037442

ماجد عمر الصيدالني436037475

مرعي عبدهللا الشهري436038082

عبدالفتاح نور ولي436038297

عبدهللا حامد هرساني436038776

احمد بكر خشيم436039273

تركي مسفر العبود436039473

تركي مسفر العبود436039477

إيهاب عبدالرحيم مليباري436039489

سمير عبدالحميد اشي436039673

إيهاب عبدالرحيم مليباري436039705

عبدهللا حامد هرساني436039708



عبدهللا علي الزهراني436039722

حمدي عبدالسالم الجوهري436039912

موفق محمد عريجة436040080

عبدهللا حامد هرساني436040261

صالح فاروق سالمه436040519

سمير محمد فلمبان436040748

فيصل يحي عمرين436040760

عبدهللا حامد هرساني436040764

محمد صالح آل الشيخ436040924

طارق عبدالحميد الدمياطي437034427

موفق محمد عريجة437035405

حاتم صالح الدين وفا437035526


