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    طه محمد طه الدكتور       :   اسم المرشد

  uqu.edu.satmfawwal@ :    ايميل التواصل

 

 الرقم الجامعي  اسم الطالبة الرقم  

محمد معتوق احمد خان   1  436001673 

عمار عبدهللا محمد الزهراني  2  436001677 

موفق مشعل محمد الصاعدي   3  436002217 

فيصل صالح عتيق الزهراني  4  436002926 

رائد صالح  مصلح  الحربي   5  436003568 

طارق  خضر سعيد الزهراني   6  436014929 

راشد جريبيع عبيدان الدعدي   7  436025364 

سهل صالح سعيد دبلول   8  436040265 

حامد محمد عدنان حسن زقزوق   9  437000501 

بدر عبدالرحمن مزيهب الفهمي  10  437001902 

عبدالعزيز احمد حامد المسعودي   11  437002067 

محمد  سامي عبد الرزاق  خان   12  437002652 

محمد نصار احمد الغامدي  13  437002794 

ريان مطيع عايش الحسناني   14  437005191 

باسل محمد احمد الغامدي  15  437007862 

عبدالغني عزت عبدالغني قدح  16  437009529 

لؤي محمد عمر فالته   17  437010161 

محمد حامد سعود المقاطي  18  437012332 

عبدهللا عابد عبدهللا كشميري   19  437015806 

هاشم موسى هاشم سندي   20  437016960 

صالح عبدهللا علي العقيل   21  437020517 

حسن عبد الشكور حسن هوساوي   22  437023950 

ياسر خويتم خلف هللا المتعاني  23  437027116 

عبدهللا علي سلمان يتيمي   24  437027277 

بسام سعود سالم المطرفي   25  437027560 

خالد وليد محمد فالتة  26  437031634 

حمزة منصور عبيد الشنبري   27  438001894 

عادل عبدالرحمن احمد الزهراني   28  438002111 

احمد حسن علي الذروي   29  438003046 

محمد ناصر سرور القثامي   30  438003606 

محمد تركي مطلق العتيبي   31  438005498 

معتز محمد عمر العتيبي   32  438005685 

عبدالرحمن معتوق صالح البقمي   33  438008943 

عزام يحي عبدالكريم الهوسة  34  438009539 
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وسام وديع صديق كوشك   35  438009848 

إبراهيم محمد رضا إبراهيم هوساوي   36  438010051 

مساعد علي محمد حكمي   37  438010735 

سالم محمد سالم بوقاسم   38  438011075 

احمد عبدهللا احمد الصبحي   39  438011571 

عبد المجيد زامل جميل نحاس  40  438012886 

هتان صالح محمد المصري   41  438013055 

رائد احمد عبدهللا العرمطي  42  438014317 

سعود عيضه عبدهللا الريشي  43  439002060 

عماد محمد عاقل الهذلي  44  439002108 

محمد هاني عمر نجار   45  439002747 

صفوان ثابت نصير الحربي  46  439003909 

عمار مرشود عطية الصبحي  47  439004518 

عمار محمد فريج الحازمي   48  439004678 

فارس محمد طالع الفضلي   49  439006938 

عبد هللا رده سعيد الحارثي   50  439009701 

محمد عمر محمد زمزمي  51  439010106 

حازم عبدالمنعم مرشود الصاعدي   52  439010561 

ثامر حامد نصيب القارحي   53  439012007 

عبدالعزيز عبدالخالق صالح الزهراني   54  441000155 

محمد علي حامد المحياني   55  441000537 

مهند عيد مفرح الزهراني   56  441004236 

محمد مطير عواد الحربي   57  441009120 

طارق محمد عبدهللا لمفون   58  441009592 

ناصر علي ناصر ظامري   59  441010478 

عماد يحيى عمر قدح   60  441010961 

إياد سعد محمد علي الغريبي  61  441012461 
 


