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14838.4 حماد سنٌد حماد الحرب1437000057ً

14233.6 أحمد حامد أحمد الحرب2437000144ً

14838.4 منصور إبراهٌم محمد الجابري3437001045

13326.4 محمد أحمد ناصر القحطان4437001194ً

14939.2 أٌمن مرشود سلٌم الصاعدي5437001466

12923.2 أحمد محمد عبدهللا عجاج6437001607

12318.4 أحمد هالل حمٌد القرش7437001670ً

13830.4 عمر  خالد محمد الحربً 8437002664

12923.2 أمٌن ابراهٌم امجد كتب9437003423ً

14737.6 عمر خالد مسفر المالك10437003683ً

14636.8 وسام صدقه رمضان بات11437004280ً

14737.6 سعد فردان سعد القحطان12437004448ً

14838.4 عطاء عبدهللا جمٌل قهوج13437005549ً

13931.2 فارس بندر سعد بدٌرة 14437007177

14536 محمد صالح محمد النجٌدي15437008159

14939.2 عبدالرحمن تركً محمد النبات16437009207ً

14233.6 ٌوسف  أحمد  محمد الزهرانً 17437010173

14132.8 صهٌب حمزة هاشم هداٌة18437010443

14536 فٌاض سامً فهد الشرٌف19437012334

14334.4 طارق ولٌد حمزة غندورة20437018123

14334.4 عبدالرحمن عبدهللا محمد ابو الرٌش 21437019331

14939.2 راكان مشعل حمٌد السروان22437020698ً

13326.4 خالد سالم حمدان البشري23437029896

14032 رٌان محمد سالم بامرضاح24437030245

14838.4 عالء احمد سٌداحمد علٌم الدٌن25437031297
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23729.6 سعٌد محمد صالح الزهران1436007172ً

21310.4 خالد عبدالملك عبدهللا الثبٌت2436036392ً

24636.8 وائل  عبدهللا حامد القرش3437000122ً

24032 عبدالمجٌد حاتم عبدهللا نتو4437000337

24032 سهٌل عمر معتاد السرٌح5437000564ً

24636.8 حسٌن عبدهللا حسٌن الشرٌف6437000604

24536 خالد سعود عبدالعزٌز الجاسر7437000888

24838.4 حسام حمدٌن سعد الحسنان8437002039ً

24838.4 معتز عبد الواسع عبد الرحمن صبري9437002814

24636.8 خالد عبداالله  حبٌب الحازم10437003996ً

23225.6 صالح هالل أحمد الحارث11437005095ً

24233.6 احمد خالد عبدهللا الشرٌف12437005188

24334.4 محمد حسٌن رشاد عجٌم13437005572ً

24636.8 ماجد حامد نواب عل14437005591ً

23427.2 محمد عبدالحكٌم عابد  االنصاري15437005703

24636.8 همام حسن علً الشرٌف16437007160

23931.2 فٌصل سمٌر محمد داود أكرم الدٌن17437007297

23628.8 فواز عبد الملك داود رمان18437007791ً

23124.8 ابراهٌم اسماعٌل ابراهٌم قاري19437010530

24032 تركً ماجد محمد وزنه20437015025

23124.8 فهد حسٌن علً البركات21437022031ً

24939.2 أٌوب صالح علً  الزهران22437022124ً

24939.2 عمار خالد حسن الدٌن مندٌل23437026742ً

23931.2 عبدالعزٌز فهد صالح عجٌم24437027016ً

24737.6 طارق عبدالرحمن عبدهللا الحمدان25437031932

23326.4 محمد مبارك محمد الغامدي26437032160
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33326.4 فالح عبٌد فالح الصواط1436009737

34233.6 سهٌل عبدهللا عبدالعزٌز سجاده2437000290

31814.4 فراس سلٌمان سلٌم اللحٌان3437000342ً

34737.6 عبدالغنً صالح أحمد صدقه4437001514

34233.6 زٌد عبد الرحٌم  جمال الدٌن مجٌد5437001561

34939.2 عامر عبدالعزٌز عبدالجبار عٌسى6437001627

34939.2 عبدهللا محمد عبدهللا المقاط7437001753ً

34435.2 مصطفى محمد علً حسن بدوي8437001820

34737.6 أحمد  خالد مصطفى مهرج9437002986ً

34737.6 انس عطٌه محمد الزهران10437003457ً

33427.2 اسامه عبدالسمٌع عبده الصعٌدي11437004555

32923.2 ٌوسف نجم الدٌن عبدالغفور االندٌجان12437004865ً

32721.6 زٌاد سامً سلٌمان الزاٌدي13437004927

34334.4 محمد غازي علً فنتٌانه14437005262

34838.4 عمار عادل عبدالكرٌم بخش15437005716

32520 موفق رشٌد ابراهٌم سلٌمان16437006600ً

34636.8 غٌث رضا غٌث الهاشمً االمٌر 17437006766

32620.8 عبدهللا سالم عبدهللا العتٌب18437011513ً

32116.8 رٌان  عاتق عتٌق المحمادي 19437011609

34838.4 أحمد حسن عوده الحازم20437012107ً

33326.4 جهاد عدنان احمد المالك21437012986ً

34334.4 عادل علً عوٌض الحازم22437013801ً

33427.2 ماجد مروان محمود طٌب23437018270

32721.6 بندر عدنان عبدهللا بخاري24437019692

32217.6 احمد حمزة حسن ابوناج25437020598ً

34636.8 وضاح محمد إبراهٌم الحرب26437030240ً

32721.6 مهنا حسٌن عابد الثبٌت27437031219ً

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

Miderm 50Midterm 40شعبهاالسم الالقم الجامعًتسلسل

43729.6 انمار اٌمن عبدالكرٌم برٌسال1436013061ً

44132.8 محمد غازي محمد الحسن2437000679ً

43528 أحمد علً أحمد باعارمة3437001708

44334.4 حسام سامر محمد صالح القرش4437002558ً

41915.2 رٌان منصور علً الزهران5437002737ً

43729.6 عمار منصور عمر عمار6437003225

44536 اصٌل ولٌد احمد بات7437003600ً

44838.4 طالل سامً طالل الحارث8437003730ً

43931.2 علً  محمد علً الزهران9437003748ً

44636.8 عبدهللا عدنان سعٌد ال البدح10437004630

44838.4 رائد أحمد عبدهللا نوز الهدى11437004694

44233.6 عبدهللا  سمٌر إبراهٌم هزازي12437007493

43931.2 ٌزٌد خالد قربان قربان13437009367

44838.4 عبدالعزٌز فهد عمر البركات14437009469ً

43528 عبدالرحمن محمد حسٌن فلمبان15437011468

43830.4 محمد اسامه عبدااله مجدل16437011980ً

42822.4 حسٌن  ابراهٌم محمد عسٌري17437012111

44334.4 عبد الصمد حسٌن موسى بوقس18437012960

44838.4 أنس عوض محمد بازٌاد19437015661

44233.6 رضوان جمٌل صالح سمكري20437016355

44636.8 رائد عبدهللا صالح الغامدي21437018300

40 عبداالله  نجٌب عبداالله زمزم22437020723ً

44737.6 إبراهٌم علً حسن األسمري23437021538

44233.6 حسن صادق صالح العل24437025468ً

44838.4 مالك معوض صاٌل الحرب25437031824ً
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52116.8 اصٌل علً حسٌن الوعل1436000324

54636.8 عاصم عبد هللا علً راشد2437000870

55040 الولٌد  سعٌد محسن الزهران3437002159ً

52923.2 معتز عبدالرحمن حافظ بخاري4437002217

54536 عماد أحمد عبدهللا باعطٌة5437002511

54334.4 عبدالمحسن عبدالرحمن محمد ال عٌسى6437002795

54636.8 مشاري عدنان عوٌضة القرشً 7437003236

54737.6 محمد   إبراهٌم  خٌشان  المطرفً 8437003361

54939.2 حسن مساعد جمٌل القرش9437003407ً

54737.6 عبدهللا علٌان عبٌدهللا اللحٌان10437003803ً

54939.2 عبدالرحمن فرٌد حسن كابل11437003810ً

54838.4  عمار  نوٌجع  سلٌم الجهن12437004519ً

54132.8 عمرو عبدهللا وان وان غه13437005352

51814.4 سلطان ضٌف هللا معطً العمري14437005497

53830.4 إسماعٌل أدهم عمرو بنجر15437006971

53628.8 اكرم محمد مشتاق عبدالعزٌز16437008246

53024 فهد محمد عبدهللا خضري17437013911

54536 عبدهللا عماد احمد حرٌري18437015973

53124.8 رٌان صالح غانم الغامدي19437016408

52419.2 اٌاد محمد نورالدٌن فلمبان20437017508

54233.6 علً حمد حامد العماري21437022416

53931.2 معتز حسٌن محمد بوقس22437023362

52721.6 عبدالملك عبدهللا عبدالعزٌز الروٌم23437028327ً

53931.2 خالد مروان أمٌن فطان24437030118ً

50 ودٌع  عطٌة هللا  عتٌق هللا  الحرب25437030309ً

52923.2 عوف  احمد  جمٌل وزان26437030321

54536 عثمان بن  ماهر بن  محمد سلٌمان  صدٌقً 27437030978

52721.6 اسامة عبدهللا عبدالقادر فلمبان28437031359
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63830.4 اٌاد  عبدالرزاق  عبدالقادر  حلواي 1437000534

63830.4 حسام عادل عٌاد الحرب2437000770ً

64737.6 عمر ٌاسر عمر بالخٌر3437001161

64737.6 أٌمن عبدهللا  سلٌم الردادي4437001539

64536 نواف سعد ابراهٌم المطرف5437002103ً

64737.6 عبدهللا محمد عطٌه اللحٌان6437003375ً

64838.4 سلمان علً حامد العتٌب7437003828ً

63830.4 ناٌف طالل عبدهللا العرمط8437004543ً

63830.4 سراج  سامً عبدالجبار  القرش9437004599ً

62520 عبدهللا محمد ٌاسٌن طاهر بنتن10437005240

63628.8 نواف سعد خلف الجودي11437005284

64536 عمار خالد بانً الحرب12437006074ً

63528 جعفر عدنان سعٌد حسنٌن13437006151

64233.6 محمد عبدالرحمن محمد القحطان14437007501ً

63528 محمد عدنان حسٌن الشرف15437007963ً

63729.6 اٌاد اسامة علً شوشو16437008128

63326.4 إبراهٌم عبدالرحمن عبدهللا النفٌع17437008452ً

64636.8 ٌزٌد محمد رجاءهللا الساعدي18437009691

63024 زٌاد عادل عبدالقادر المعلم19437010025

64032 فٌصل عبدالهادي  محمد القحطان20437013193ً

64636.8 زٌاد محمد كبٌس الزهران21437013344ً

64435.2 زٌاد عماد كمال المصري22437013945

62419.2 محمد وائل محمد سعٌد كتب23437018284ً

64233.6 عبدهللا فؤاد عبدهللا بن عفٌف24437018440

63427.2 عبدالرحمن راجح مسعود المنعمً الشرٌف25437029726

62923.2 قصً داود علً الحرازي26437031650

62620.8 حسام أحمد عبد الرحمن الغامدي27437033478
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70 حسٌن ٌاسر حسٌن الحازم1436014405ً

72923.2 احمد مستور محمد المالك2436015845ً

74435.2 عبدالرحمن مطلق صالح المالك3437000158ً

74536 عمار خالد عبدهللا السفٌان4437000162ً

73830.4 عبد العزٌز خالد عاٌد القارح5437000630ً

74536 مشعل نواز امٌر الصائغ6437000984

73628.8 مصعب  ماجد دخٌل هللا الزهران7437001553ً

73931.2 محمد عمر علً بالخٌر8437002244

74536 عبدهللا  منٌر شافعً عارف سمارن 9437003454

75040 عماد عٌضه مستور السعٌدي10437003634

74334.4 احمد محمد علً باٌزٌد11437004262

73931.2 احمد امٌن عبد هللا فوده12437004418

74233.6 عبدالرحمن  عبدالكرٌم حمٌد المعطانً 13437005175

74737.6 خالد فاضل حماد الطوٌرق14437006565ً

74132.8 اسامة عبدالمهٌمن عبدالرقٌب بخاري15437007715

73225.6 عبدالعزٌز عبدهللا حٌسون الهذل16437008068ً

73225.6 محمد فهد عبدالكرٌم تركستانً 17437008693

73528 بدر  عبدهللا حمد الحارث18437008962ً

74636.8 سٌف صلٌح عاٌض القرش19437009770ً

74636.8 علً سالم حسن الصبح20437013094ً

74032 حاتم أنٌس نور محمد عبد هللا21437013941

73931.2 باسل عبدهللا احمد منصوري22437014190

73931.2 زٌاد محمد مصطفى محمد عابد الحسن23437015156ً

73124.8 علً محمد علً الشافع24437023823ً

72721.6 زٌاد مروان حمود سٌف25437032367
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84838.4 سامً مغٌث خلٌفة الجحدل1436012332ً

83729.6 محمد مطلق معٌطً الحرب2437000157ً

84132.8 صفوان عبدالرحمن عبدالعزٌز الخلٌف3437000738ً

84233.6 عبدالرحمن ابراهٌم علً الحجاج4437002470ً

84737.6 عمر حسن علً الشرٌف5437002668

83729.6 محمد أمٌن عبدالفتاح عل6437003109ً

84233.6 عبدالحمٌد عبدهللا عبدالحمٌد دهلوي7437004083

84838.4 علً عبدالرحمن مسفر السعٌدي8437004096

84536 حاتم سعد حامدي الثقف9437004642ً

84132.8 عقٌل خالد عقٌل دمنهوري10437005121

84636.8 مالك حمٌد أحمد الحرب11437005879ً

84536 سعٌد عمر محمدسعٌد شنب12437006776

83326.4 عبدهللا محمد موسى مشهور13437007250

84939.2 ثامر رجاءهللا مرجً الفهم14437007411ً

84636.8 بدر سعد علً المقاط15437008117ً

84334.4 محمد حمد حمٌد اللقمان16437010613ً

84838.4 فٌصل محمد عبدالعزٌز خلٌفه17437011255

83326.4 محمد عبدهللا  صدقة علوي18437014358

84334.4 فهد دخٌل هللا داخل الحسان19437014509ً

83124.8 مهند عبدالرحمن  علً الحارث20437018368ً

82822.4 البراء فرج عبدهللا الزهران21437020293ً

82116.8 سعود عبدهللا سعود النفٌع22437022113ً

82721.6 فهد عبد العزٌز عبد الرحمن أحمد23437023941

82822.4 عبد العزٌز بندر عبد العزٌز الحارثً 24437025002

83528 رضوان محمد ناظر منٌر25437031101
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92620.8 عبدالرحمن مرزوق مبارك السوٌط1436014189

94032 انس عبد الحمٌد عبد الرحمن سرباٌا2437001407

94536 فراج  محمد فراج العقال 3437001529

93830.4 محمد سعٌد صالح الزهران4437001865ً

93427.2 عبدالواحد فهد صالح أشقر5437002107

94032 ثامر سعد حمود  المطرف6437002738ً

94636.8 ولٌد محمد محسن السفٌان7437003626ً

93427.2 انس عبد الغفار حافظ عبدالغفور8437003960

94435.2 سند محمد سعد الحارث9437004094ً

91915.2 إبراهٌم حسنً محمدصدقة أبوالخٌر10437004222

94032 مشعل  فهد عاٌد الثبٌتً 11437004307

94636.8 ٌزن حسن عمر مندوره12437005274

94435.2 محمد صالح رافد االحمدي13437005653

94536 غالً  هانً صالح فٌده14437006020

93729.6 عمار فالح معٌوف الخزاع15437008444ً

92620.8 ابراهٌم حسن حسٌن ابوالرٌش16437010320

93931.2 حامد جمعان حامد الحرب17437012407ً

93628.8 خالد الولٌد احمد الجعل18437019127ً

93124.8 عابد مطر عبدهللا المالك19437024359ً

92520 عبدهللا ٌوسف محمد زٌنً بنجر20437025956

94132.8 عمار ٌاسر عبد الرحٌم باماقوس21437026309

94838.4  ٌونس عبدالرحمن عابد الحرب22437027704ً

94032 طارق هانً علً قربان23437030196

94032 عالء ثابت عبدهلل الجهن24437031508ً

93729.6 عبد الرحمن ابراهٌم عقٌلً الشٌخ25437031938ً
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103729.6 حسن غازي محمد العبدل1436011739ً

103830.4 حسام  محسن عبدهللا آل سعد الزهران2437000034ً

103830.4 مهند أحمد عبدالوهاب خان3437001371

104838.4 عبدهللا خالد عاٌض السعٌدي4437001707

104032 عبدالرحمن محمد خٌشان اللقمان5437001805ً

104939.2 محمد عٌسى مطٌر المالك6437002246ً

102520 محمود عبدالرحمن محمد الهاشم7437003226ً

103124.8 عمار عمر مثٌب المطرف8437003440ً

104636.8 فارس مصلح صالح خزاع9437003563ً

104334.4 عبدالعزٌز محمد ولد محمد خطري10437003994

104435.2 سعد محمد سعد الحارث11437004228ً

104636.8 احمد سعٌد خلف المطرف12437004974ً

102116.8 ٌوسف بن زٌنً بن عبدالرحمن بن صدٌق13437005087

103931.2 لؤي عصام جمٌل قزاز14437005408

103427.2 عبدالرحمن محمد مصلح الجابري15437005769

104435.2 رائد  موفق عجارة العتٌب16437008107ً

104435.2 فٌصل  فهد حمٌد الشرٌف17437008938

104636.8 عماد عطٌة احمد الزهران18437009154ً

103326.4 محمد  خالد  محمد أبوحرب19437010600

103326.4 احمد  عابد  عبدالرحٌم  الثبٌت20437013060ً

103124.8 فٌصل سلمان مسرج السروان21437013831ً

104536 طالع  سرحان عٌضه الفهمً 22437019362

104132.8 محمد سامً محمد الحازم23437019394ً

103628.8 عبد العزٌز هانً ٌوسف جمب24437030817ً

104435.2 فهد سعد قبالن المقاط25437032078ً
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114536 حسن محمد حسن المالك1436001189ً

114838.4 بدر عبدالرحمن عطٌوي اللحٌان2436001559ً

111814.4 نواف سرور خالد العتٌب3436004440ً

114435.2 سلطان مرشد سوندي العتٌب4436006129ً

113326.4 عبدهللا مرشد سوندي العتٌب5436006509ً

110 أحمد حسن عابد الجابري6436020188

114636.8 فاٌز عبدالرحمن علً الشرٌف7436025405

113024 سعد حامد عابد القرش8436029109ً

114939.2 فٌصل محمد صالح الزهران9436034094ً

113628.8 ناصر عالً مساعد العتٌب10437000967ً

114636.8 سعد مرشود  سعد الصاعدي11437001049

113729.6 جهاد خالد عٌد المطرف12437001177ً

113931.2 بسام عبدهللا علً برناوي13437002637

114636.8 علوي طه عبدهللا العٌدروس14437004133

114737.6 أحمد محمد إبراهٌم بن سمان15437004145

114838.4 خلٌل فؤاد عبدالرزاق مٌاجان16437004661

114233.6 بدر صالح محمد الصانع17437005642

114132.8 ابراهٌم حسن علً الٌمان18437006035ً

113024 محمد ابراهٌم سلمان المحمادي19437006255

113628.8 اسلم عادل اسلم باعطٌة20437008625

114032 احمد فهد راجح الغامدي21437010194

113427.2 محمد  عبدهللا نوٌر المطرف22437012555ً

110 عبدالعزٌز إبراهٌم علً العتٌب23437013402ً

113427.2 عدنان سعٌد مشرف الغامدي24437031843

112318.4 اسامة سلٌمان محمد بالل25437033493
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124939.2 عمر سفران مساعد الهذل1436015718ً

123729.6 سطام محمد سمران الحرب2437000192ً

124636.8 رامً محمد حامد مجلد3437000377

124435.2 أوس  فؤاد عبدهللا العطاس4437001842

123124.8 زٌاد طارق شكري نجوم5437001847

124032 خالد تركً عصٌم الثبٌت6437002442ً

124132.8 أٌمن عبدهللا صالح قدح7437003665

124032 عبدالعزٌز عمر عبدالوهاب الشبٌل8437003912ً

122116.8 خالد  علً ٌحٌى ابو شرٌن 9437004334

124536 مؤٌد عبدالحمٌد سراج اسالم10437005315

124536 أنمار مازن فٌصل دهلوي11437006594

123326.4 أنس محمدامٌن سراج الزمزم12437006792ً

124032 مصعب ٌوسف محمد هوساوي13437008670

123931.2 فٌصل احمد عبد هللا  الحازم14437009546ً

123326.4 منصور انور منصور البنٌان15437009954

121915.2 لؤي محمد عمر فالته16437010161

122620.8 عبدهللا عابد عبدربه الفضل17437011586ً

123124.8 راكان حسٌن اٌوب حسٌن18437012359

122520 مؤٌد هانً حسن فقٌها19437012381

123427.2 خالد ماجد خلف الجودي20437013338

124334.4 أحمد عدنان صالح كردي21437013409

124536 مهند عبد الرحمن حسن فطان22437013519ً

122923.2 أصٌل محمد صالح حسنٌن رزه23437013959

124132.8 فارس حسن عبد هللا ردمان24437017346

121713.6 جابر رداد مردد الفهم25437028357ً

124334.4 ماجد مسعود علً القحطان26437031836ً

123729.6 محمد تركً محمد البقم27437032462ً

123729.6 انس محسن بن دخٌل هللا الغموي28437034105
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132217.6 مشعل محمد سعٌد الزهران1436000004ً

132923.2 فارس اسماعٌل عبده الٌمان2436005445ً

130 بكري عادل محمد عساس3436018820

134132.8 علً عاطف ٌوسف مرقوش4437000447ً

132721.6 فارس  وسٌم جمٌل نحاس 5437000667

130 فهد محمد فلحان المقاطً العتٌب6437000780ً

134334.4 فاٌز شباب عواض العتٌب7437001450ً

132822.4 طالل خمٌس عبدالرحمن الفهمً 8437002441

132822.4 صالح نبٌل صالح كعك9437002792ً

134536 خالد محمد سلٌمان الحمٌد10437002904

134334.4 انمار عبد اللطٌف عبد الرحمن ٌنكصار11437003712

133124.8 بالل عبدالودود حافظ عبدالغفور12437004057

134132.8 عبدهللا رابح علٌثه الحرب13437004712ً

133931.2 فراس عادل غزالً الجفرى14437004953

134233.6 سلطان عمر محمد النمري15437006149

134435.2 عمر عاٌض عنٌز المقاط16437009032ً

133830.4 امجد ابراهٌم محمد محمد17437009594

134032 انمار سمٌر اسعد جالل18437009826

134636.8 ولٌد ضٌف هللا عابد النمري19437010049

134132.8 عبدالرحمن سلٌمان سفر العوف20437013543ً

133931.2 فٌصل عبدهللا حاسن العبادي21437017361

134032 عبود ناحً خلٌفه القرش22437017864ً

133931.2 فارس محمد احمد عٌاد23437024131

133528 خالد مسحل حازم المطٌري24437029041

134233.6 سلمان عبد الباسط إحسان الحق بن محمد25437029943

134032 أحمد سعٌد خضران الزهران26437031098ً

133124.8 حسن حسٌن حسن ابوزبٌبه27437032127

134536 محمد سعد سعٌد القحطان28437032319ً
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140 عبد اإلله أحمد حسن الفٌف1436014777ً

142116.8 حسن ٌاسر حسن عطٌه2437000505

142721.6 عبدالعزٌز مطلق عروج السعٌدي3437000661

144636.8 عبدهللا مشعل مساعد الحارث4437000827ً

144536 نواف عتٌق مقبل الصبح5437001347ً

144334.4 أمجد مجدي عبد المؤمن بخاري6437001480

142318.4 مؤٌد محمد أحمد فلمبان7437001859

143124.8 عبدالرحمن فاضل عبدهللا عقٌل8437002330

144132.8 عبدالعزٌز مبروك مبارك السلم9437003001ً

143528 عبدهللا  فٌصل خلٌل عبدهللا10437003382

143124.8 مشاري عبدهللا مسٌفر المقاط11437003731ً

140 أحمد فالح غٌث الحازم12437003870ً

142620.8 عبدالمحسن عوٌض عبدالمحسن الهذل13437003967ً

143225.6 سلطان احمد مدٌش بجوي14437004300

143427.2 خالد عبدالباسط عباس نقل15437005297ً

143628.8 فراس محمد احمد خضري16437007087

141310.4 فراس منصور عطٌه هللا البشري17437007406

143427.2 إٌاد عبدالرحمن علً العامودي18437008185

14129.6 عاصم عبدالواحد بانً الحرب19437011049ً

144032 وسام حسن علً درار20437012774

143729.6 احمد حسان علً طلبه 21437014109

143326.4 اٌمن عبدهللا محمد الغامدي22437014384

142116.8 ٌزٌد سمٌر محمد ناقور23437016400

143931.2 معاذ علً محسن السفٌان24437027544ً

142721.6 لؤي عماد ٌاسٌن خٌاط25437030120

143024 سعد نواف  عاٌش المرزوقً الهذل26437030383ً

144636.8زٌاد حسن عبد المعٌن الملوحً. 27437031813

144334.4 عبد الرحمن ابراهٌم عبد الحلٌم سمرقندي28437033509
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154636.8 عبدهللا راجح غزاي العتٌب1436009752ً

150 محمد احمد محمد الخروب2436014082ً

152822.4 محمد خالد محمد الشرٌف3437000502

152116.8 أمٌن صالح  احمد معوضه4437000944

154132.8 حمد حسان حضٌض الرحٌل5437002014ً

151915.2 امجد محمود عبد الكرٌم  بخاري6437002116

152520 محمد مختار محمدبون داوود7437002872

154636.8 سعد  نائف سعد البقم8437003307ً

154233.6 عمرو علً عٌسى الموسى9437003951

153427.2 سلطان سمٌر منصور فقٌه10437004019

154636.8 تركً  هالل  عطاوي  الحسانً 11437004730

153931.2 عبدالرحمن مصنف خاتم الٌزٌدي12437006559

153124.8 بندر علً احمد القرن13437007280ً

154737.6 صالح  محمد طه صالح بكرى14437007660

153326.4 عبدالرحمن طالب عبدالرحمن بامردوف15437007662

153124.8 فٌصل احمد عبدالرحمن المعلم16437008276ً

153024 عزام هشام عبدالعزٌز عجٌب17437008431

154132.8 عمر غازي محسن االحمدي18437009586

154435.2 محمد إبراهٌم سٌدي محمد الشنقٌط19437011157ً

150 محمد سعد حماد القرش20437011650ً

154032 فٌصل محمد  صالح القرش21437011931ً

154334.4 ناٌف جمٌل محمد العصٌم22437012997ً

154032 سعد عبد هللا حاسن الجابري23437015601

154737.6 عبدالعزٌز محمد حسن قنق24437019420

153427.2 عصام أحمد  عبداللطٌف  الشاعر25437019546

153729.6 أنس  محمد أحمد القرن26437030469ً

153427.2 حسان ثابت صالح الحازم27437035648ً
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164435.2 فارس عبد الغنً جان خان عل1436013339ً

164737.6 رٌان عبدالعزٌز محمد صلوات2436034177ً

164838.4 علً محسن علً اللهٌب3437001603ً

162520 عبدهللا حسن عبدهللا الزهران4437001635ً

164636.8 عبدهللا  ٌاسر حسن فقٌها5437003004

164334.4 عبدالعزٌز إبراهٌم عبدهللا الحرب6437003245ً

162620.8 صالح  مساعد سالم الذبٌان7437003863ً

164435.2 عبدهللا احمد عبدهللا الغامدي8437004362

163225.6 خالد  محمد عبدهللا فوده9437004808

163225.6 حسان فهد راٌق الجهن10437005575ً

164435.2 عماد  حسن احمد الزهرانً 11437006190

164334.4 فارس علً رجب المولد12437006253

163427.2 ابراهٌم سامً خلٌل رواص13437006426

163427.2 عبدالعزٌز عبدالكرٌم أبو عمر فضل الحق الرمضان14437007617ً

163931.2 عبدالعزٌز هالل حسٌن مرس15437009079ً

163326.4 أسامة خالد حسٌن احمد16437010716

160 زاهد عبدهللا عبدالمؤمن عثمان17437011448

162116.8 جهاد طارق جامد القرش18437012035ً

162822.4 شاكر  حمد عبده أزٌب19437012341ً

162822.4 طه جمٌل احمد بخش20437012616

163528 أحمد حمٌد حمٌد اللهٌب21437013364ً

160 سلطان جبران ٌحٌى عبدل22437013610ً

164334.4 فارس خالد حتروش المولد23437014295

160 تركً ٌوسف ابراهٌم المكران24437017179

164536 عبدهللا خالد احمد باحكٌم25437017309

163225.6 عبدهللا  زاهر عبدهللا  الٌمان26437029805ً

164334.4 عدنان خالد بخت المطرف27437029806ً

164636.8 عبدهللا محمد حمود الطوٌرق28437036006ً
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174939.2 عبدهللا جمٌل خلف الحسان1436027224ً

173729.6 عبدالرحمن محمد مرزم المنتشري2437000004

172318.4 حسن علً حسن الٌحٌوي3437000621

173628.8 تركً سالم رزق اللهٌبً 4437001992

174233.6 سهٌل خلٌل محمدسلٌمان صدٌق5437003221ً

173830.4 مؤٌد ٌعقوب محمد جعفر علً خان 6437004073

172923.2 عبد المجٌد رده خضر المحمودي7437004126

174536 ماجد حمدان محمد راشد الحازم8437004226ً

174737.6 سلطان مسفر سعٌد الزهران9437004350ً

172520 محمد هاشم محمد القرن10437005909ً

174233.6 عاصم شرٌف محمد العمري11437006064

172520 نواف غراز دقٌق المالك12437007430ً

173225.6 احمد محمد ساعد اللهٌب13437008275ً

173729.6 عنان محمد علً دوٌد14437009052

173830.4 صالح قاسم مت داري15437010827

174636.8 فارس محمد ٌوسف عبدهللا16437011482

173931.2 وائل  عبدهللا أحمد رضا17437011525

173427.2 محمد بسام عمر باداود18437011902

172822.4 سعود فٌصل علً الحرب19437012289ً

170 عبد الرحمن عبده قائد الزبٌدي20437012386

173225.6 احمد ابراهٌم فالح الصاعدي21437014378

172620.8 محمود محمد عبدالوهاب فلمبان22437025225

174032 عاصم صالح عبدالسالم الهوساوي23437027341

174233.6 عمر عبدالعزٌز هارون الهوساوي24437028648

173124.8 فهد راشد ناصر القحطان25437032010ً

173729.6 محمد حمد محمد القحطان26437032011ً
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182419.2 خالد  ماجد سعد الشرٌف1436002914

183124.8 فٌصل علً محمد الزهران2437000032ً

184636.8 سعد ممدوح مبارك الحازم3437001504ً

183326.4 فارس محمد حامد الثقف4437001999ً

183427.2 عبدهللا نبٌل عبدهللا بوقس5437003820

183628.8 عبدهللا صالح فرٌج الحرب6437005288ً

183124.8 عبدالرحمن صالح علوي الطٌار7437005886

182721.6 عمر محمود عمر المالك8437006103ً

180 اسامه سعد مطلق العصٌم9437006687ً

180 رٌان محمد شوٌمً الهذل10437008211ً

18118.8 عبدهللا أحمد بخٌت باكٌل11437008407ً

183124.8 فراس هاشم  علوي ملٌباري12437008539

182116.8 محمد احمد مساعد الغامدي13437008768

182520 جهاد محمود شٌخ عمر بتوا14437009130

181814.4 اٌاد عادل عبدالقادر المعلم15437010354

182318.4 خالد علوي محمد االهدل16437010756

182419.2 زٌاد زكً احمد جاوا17437011054

183225.6 محمد اسامه محمد  الحمد18437012648

180 ٌزن بندر حجً الشرٌف19437013067

184737.6 أصٌل عبدالصمد عبده هزازي20437014716

183124.8 عمر فٌصل داود المعلم21437015179

183628.8 فراس فهد عبدالقادر خوجه22437015441

182923.2 بندر  فهد جمعه الخطاب23437016660ً

183931.2 احمد حسن محمد الفقٌه24437017528

181814.4 زٌاد محمد صالح سمكري25437019470

184636.8 محمد فهد علً القرش26437035197ً

182520 عبدهللا خالد عبدهللا هوٌدي27437035204
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193931.2 عبدهللا ناٌف علً النفٌع1436003354ً

192721.6 مازن عبدالرحمن علً الحرب2437001029ً

194435.2 عبدالعزٌز عوٌبد مفلح الثبٌت3437001361ً

192318.4 محمد عبدهللا سعٌد عشري4437001879

194132.8 هانً طالل حسٌن الٌمان5437002453ً

191814.4 اسامة محفوظ  منور المزموم6437002932ً

193528 عبدهللا  سامً عبدهللا الحجاج7437004576ً

193830.4 عبدالعزٌز عبدهللا علً الزهران8437004902ً

192822.4 مشعل هزاع محمد الشرٌف9437005171

194032 صالح صالح صالح الحسان10437005398ً

192116.8 عبدهللا محمد عبدهللا باجعٌفر11437005469

193830.4 عبدالملك محمد عبدالقادر الفتن12437006329ً

191612.8 عبدالعزٌز سالم  ابراهٌم  الفقٌه13437006987

192016 اٌمن  محسن حسٌن الثقفً 14437007539

192318.4 بدر رداد أحمد المالكً 15437007686

194132.8 عمار سعٌد عبد هللا وزنه16437009727

194435.2 عزام أمٌن مصلح المحمادي 17437010115

193931.2 راجً سعٌد عبدهللا الغامدي18437010432

192721.6 امٌر  اٌمن عبد الغفار حولدار19437012945

194032 عبدهللا حسن  عبده الزبٌدي20437013303

193124.8 عبد الرحمن  حسن احمد  الشٌخ21437013811ً

192923.2 عبدالرحمن  طارق  عبدالملك مرزا 22437019552

192721.6 أونال حكمت خالد كونش23437019972

19129.6 ٌوسف مبروك عبد رب الرسول الكبكب24437028076ً

190 جمٌل سلٌم علً الجمٌع25437028215ً

191612.8 وهٌب مهدي عبدهللا طاشكندي26437030045

193225.6 خالد  حمدان  حامد العامري 27437031000

194233.6 محمد رجب محمد الزهران28437032616ً
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202721.6 عمر عبد الرحمن حمزه الملٌباري1436012117

204737.6 محمد حسٌن حسن المطرف2437000336ً

200 أحمد عطاهللا سعد القرش3437001243ً

202923.2 ثامر حسٌن فاٌز الحارث4437001465ً

204334.4 محمد عبدالمعطً محمد سمسم5437001766

204233.6 صالح محمد صالح باجحالن6437002957

202822.4 زٌاد فهد منٌع العتٌب7437003693ً

201512 عبد السالم سعود ربٌح السلم8437005051ً

203225.6 عاصم صالح مصلح الحرب9437005798ً

204636.8 عبدالمجٌد خالد عبدالرحمن بافقٌه10437007583

203931.2 وسام عبدالغنً عالً المالك11437007659ً

203225.6 عبدالصمد مازن حسن صبغه12437009396

201713.6 احمد  كمال  محمد علً  القرش13437010203ً

200 سامر سعٌد احمد الصبٌان14437010397ً

203024 صالح عبداإلله صالح المصري15437011034

204032 سمٌر  عبدربه عابد القرش16437011669ً

204233.6 عبدالمحسن سعد دسمان القرش17437011993ً

201411.2 ٌحٌى احمد علً الزهران18437013073ً

203024 فارس  سعٌد امٌن  راوه19437015479

202419.2 مالك احمد زاٌد الثقف20437015901ً

204233.6 خالد حسن حمد غنٌم21437018086ً

203931.2 عبد الرحمن أحمد بكر حمودة فالتة22437019952

203225.6 عبدهللا عبدالعزٌز أحمد الغامدي23437022631

202923.2 عبدالرحمن  خالد حسن  الذبٌانً 24437031431

204536 ماجد عبدهللا دٌن محمد القاسم25437031639

202217.6 ماجد احمد باشا الحارث26437032249ً
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214536 خالد صالح حسن بامصفر1436034617

213729.6 تركً  مسلم سالم الصاعدي2437000314

213024 مسلط عبدهللا  مسلط الحارث3437000783ً

214737.6 عبدالرحمن عبدالكرٌم عبدالرحمن باعبدهللا4437000975

213628.8 عامر فتح الدٌن عبدالرحٌم عقٌل5437002500ً

214838.4 هٌثم محمد احمد الغامدي6437004357

213729.6 زٌاد عبدالرحمن سالم الثبٌت7437005198ً

213931.2 أحمد نبٌل توفٌق االدرٌسى8437005460

213729.6 محمد  هادي  عبد هللا  الزبٌدي 9437005923

213427.2 عبدالغفور نجم الدٌن عبدالغفور االندٌجان10437008668ً

21118.8 عبد الرحمن حربً شلٌوٌح الخدٌدي11437009129

213628.8 عبدالحمٌد كمال علً المغرب12437009363ً

212016 عٌد  خالد عٌد الطفٌح13437009669ً

211612.8 احمد محمد صالح عرٌب14437009797ً

214032 عبدالعزٌز تركً حمٌد اللهٌب15437010485ً

214536 رائد احمد عبدهللا باحكم16437011112

212822.4 عبدهللا ابوبكر محمد الزبٌدي17437015015

2197.2 خالد عادل محمد ابوشرحه18437015027

210 عبدالوهاب سمٌر عمر سرٌج19437023154ً

214838.4 نواف   احمد  علً  قادري 20437024648

210 عبدالعزٌز علً سعٌد الزهران21437027926ً

214132.8 عبدالمجٌد مصلح خلف هللا المالك22437030107ً

212822.4 سلطان محمد سوٌد الدعبل23437030415ً

211713.6 سٌف   سفر  هدٌان  الحارثً 24437031328

212116.8 ٌونس  أٌوب  مرعً  مشٌنً 25437031406

212318.4 عبد هللا ٌاسر عبد هللا الشرٌف26437032061
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223830.4 باسل ابراهٌم عبدهللا الزهران1436035450ً

223427.2 فراس خضر عاٌد السٌال2437000551ً

223225.6 نادر غازي عبدالرحمن اللهٌبً الحرب3437001214ً

223729.6 الفً حمٌد الفً السلم4437002257ً

224334.4 محمد ٌوسف حمٌد الحرب5437002265ً

223628.8 فؤاد عطٌة سمران اللهٌب6437002393ً

224737.6 حاتم فهد ناٌز السلم7437002519ً

220 أحمد  سعد مشٌرف المعلوي8437002602

224032 مرزوق ماجد مرزوق الجهن9437005917ً

222822.4 معتز مطلق مرزوق القرش10437006105ً

223931.2 علً فٌصل علً الثقف11437006628ً

223931.2 عبدهللا محمد عابد ناصر12437006839

222721.6 عبدهللا ٌوسف عبدهللا السالم13437008182

224233.6 رٌان على ابراهٌم بحه14437008397

222419.2 انس انور عبد السالم داغستان15437009375ً

224032 فراس علً سالم بانخر16437013207

222721.6 متعب محمد سوٌعد الحرب17437014377ً

223326.4 سلطان احمد محمد البره18437015381

220 بسام أسامة عبدالرحمن شٌخ عمر19437023439

223124.8 عبدالرحمن مبروك فرج ابوقاسم20437025148

224435.2 عبدالعزٌز عطٌه سالم القرش21437027681ً

223024 احمد اسامة بشٌر السباعً 22437030052

222116.8 عبدالرحمن احمد قرمان هزازي23437030756

221915.2 عبدهللا محمود محمد بن طالب24437031467

22118.8 اسماعٌل سعٌد اسماعٌل الرٌف25437032512ً

220 رائد فهد محمد العتٌب26437033257ً

224233.6 احمد صالح احمد الغامدي27437036175
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234334.4 معاذ علً حٌسون المسعودي1437001449

232116.8 فٌصل فهد محمد القرش2437001459ً

232318.4 عبداالله  حسن غرمان الشهري3437002830

233528 مؤٌد أسامة عبٌدهللا اللحٌان4437003722ً

231814.4 محمد عبدهللا طالع الحارث5437003725ً

232419.2 عبدهللا ٌحٌى علً الزهران6437006465ً

231411.2 سفٌان محمد عبدهللا العمري7437007184

232822.4 محمد عبد اللطٌف احمد صٌرفً 8437008078

233830.4 مقرن ستر خالد العتٌب9437009037ً

233326.4 زٌاد  هشام عبدالهادي البركات10437009102ً

233326.4 عبدالرحمن  جمال عثمان خان11437009602

232016 عبدالكرٌم سعٌد سلٌمان الهاشمً االمٌر12437009719

232016 عبد الرحمن بن علً بن محمد الخٌرهللا13437010101

232419.2 احمد خالد احمد الشمران14437010268ً

233528 ثامر منصور عقاب العتٌب15437011008ً

232923.2 معاذ مساعد محسن الدحٌم16437011072ً

231915.2 عبدالعزٌز عٌظه علً الزهران17437011686ً

233225.6 مشاري عبدالرحمن جعفر كالو18437011704

233528 أنس محمد أحمد األزوري19437012531

233225.6 هٌثم رابح رباح السلم20437013212ً

230 عزام غالً مطلق الهذل21437017672ً

231612.8 عبدهللا محمد عبدهللا العدوان22437019958ً

233628.8 احمد مصلح مذكر العتٌب23437023549ً

230 احمد حمد موسى الناشري24437024355

234536 باسل شاكر جمٌل ناقور25437029620

230 رٌان حسان حامد السعدي26437031839

23108 محمد ابراهٌم محمد الدهاس27437032223ً

232016 حامد محمد حامد الجابري28437032744
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244132.8 محمد خالد عامر القرش1436014281ً

242923.2 محمد  عبد الجبار محمد حسن2437000735

241814.4 مراد مورد هالل الفهم3437001015ً

244032 محمد عٌد حسٌن القثام4437001705ً

243326.4 مروان ابراهٌم علً الخطاب5437004861ً

242520 هتان عبدالغنً محمد األهدل6437005957

242822.4 أحمد طالل حضٌض األحمدي7437006998

241814.4 متعب عاٌض عاٌش البقم8437008289ً

242217.6 ناصر صالح عوض السلم9437008499ً

243225.6 حازم عبدهللا مطر المطرف10437009896ً

243124.8 احمد طالل تاج طٌب11437010084

241713.6 اصٌل سعٌد محمد باداود12437010637

242318.4 منصور ناصر منصور الفعر13437013393

244032 عبدالمحسن عبدالعزٌز عبدالمحسن الروضان14437013583

243628.8 عبدهللا  محمد ٌعقوب الغامدي15437013596

241310.4 عبدهللا حسٌن محمد الشمران16437018693ً

243225.6 احمد فاٌز امبارك االحمدي17437019324

241310.4 عبداله  جارهللا  ٌحً المالك18437020435ً

240 سلمان عاٌض ذعار البقم19437021085ً

243830.4 محمد  بحنً علً القوزي20437030253

242923.2 حاتم  علً  مفلح العتٌبً 21437030403

243326.4 فارس زهٌر ابراهٌم مصل22437030586ً

243024 بخٌت صالح بخٌت الزهران23437030950ً

243225.6 عبدالمجٌد علً سعٌد الغامدي24437031233

243427.2 عبدهللا محمد عبدهللا ال سلوم الخثعم25437031724ً

244233.6 ناٌف خالد علً العقال26437031834

244737.6 عمار ناصر ٌحً شبٌل27437031990ً
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253427.2 رٌان  عبٌد سٌف العتٌبً 1437000449

253124.8 احمد  علً خضران المنتشري2437000705

252116.8 احمد حسن احمد الزهران3437000739ً

254334.4 أحمد محمد أحمد رواس4437000998

254334.4 فارس غازي ابراهٌم المطرف5437001168ً

253528 ولٌد محمد ابراهٌم الزهران6437001464ً

252318.4 عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز بن دخٌل 7437003044

253931.2 خالد عٌضه محمد المطرف8437003335ً

254233.6 عبدهللا  بركه مبارك السلمً 9437006176

253427.2 عبد هللا سعد ضٌف هللا الشرٌف10437006260

252822.4 أحمد  عبدهللا عبدالرحمن الزهران11437006349ً

251411.2 فهد  مخلد سفٌر  العتٌبً 12437006707

253225.6 عبدالرحمن محمد  احمد الزهران13437006721ً

253931.2 عبدهللا مقبول سرحً المقاط14437007667ً

252721.6 اسامه حامد عبدالقادر ابوشال15437007793

253628.8 عبدالعزٌز فراج علً العقالء16437008047

252822.4 محمد حامد عبدهللا اللحٌان17437008593ً

253931.2 عبدالعزٌز حسن سلٌم الصاعدي18437010977

251310.4 فٌصل تركً بركة البالدي19437013995

252923.2 معن سامً سلٌمان حكٌم20437019342

252116.8 عبدالعزٌز عبدالعالى فرج الحربى21437019565

251713.6 محمد خالد مساعد الصبح22437026840ً

250 محمد عبدالهادي علً الجعٌد23437030608

254032 صالح سعٌد صالح الغامدي24437030895

253326.4 محمد عبدهللا صالح بنون25437031170

254032 ٌوسف محمد سراج بنا26437031810

250 عمار طارق علً الشهران27437032448ً
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260 محمد كمال احمد سبح1436005784ً

263931.2 رامً عبد الرحمن عبد الحكٌم برٌسال2437000164ً

263427.2 سهل عصام محمد عبد الجبار3437000417

264435.2 سهٌل  طارق عبدالقادر رحال4437002146ً

261310.4 متعب عبدالعزٌز ناصر المقبل المطوع5437002359

263124.8 سهٌل ولٌد ٌاسٌن بن ٌوسف6437002627

263628.8 فائز  فوزي نور محمد  قاسم7437002966

263729.6 سلطان محمد علً الزهرانً 8437003065

264536 عبدالرحمن حمٌد محمدعلً الحسان9437004265ً

263326.4 سامً فاضل قهبً الثقف10437004426ً

261814.4 عبداإلله سعٌٌد بن علً الغامدي11437004736

263528 محمد  عبد هللا احمد الهالل12437004852ً

263225.6 عقٌل صالح عقٌل بلخ13437005088ً

262116.8 ولٌد هشام علً  عل14437006358ً

262620.8 عبدهللا كامل عبدهللا الهاشم15437008470ً

262620.8 عبدهللا عبدالعزٌز صالح الغامدي16437009604

261915.2 مبارك سعٌد مبارك الجهن17437011398ً

264435.2 حسن محمد صالح بازهٌر18437011567

262419.2 احمد  عوض احمد الزهرانً 19437012319

261713.6 ماجد جبر  مصلح  الشنبري20437014808

262923.2 فٌصل   ابراهٌم  احمد  جون21437017592ً

263931.2 ناٌف  مسٌفر  محمد  القثامى22437017922

263124.8 عاتق عابد عاتق القرش23437022718ً

263326.4 ٌاسر خالد عوض الزهران24437031807ً

262923.2 فٌصل عبدهللا احمد اللقمان25437033591ً

262822.4 عمار عامر عمار القرش26437033815ً

261915.2 مصعب محمد علً الغامدي27437035015
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270 سامر أحمد علً حوذان1436002992

273628.8 راكان عبٌد قلٌل العتٌب2437000271ً

273326.4 طالل فرٌد  صالح  كلنتن 3437001395

273628.8 عبدالعزٌز جبران علً زٌدي4437003877

271814.4 صالح إبراهٌم عبدالرحمن الحواس5437004942

273225.6 سراج ٌحى سراج مساوى6437005093

272923.2 عبدالرحمن مرزوق عسٌكر العتٌب7437005967ً

273024 سٌف حمدي حامد الدعدي8437006342

274435.2 خلف حسن خلف الحسان9437006407ً

273124.8 فهد حاسن حسٌن الذبٌان10437006728ً

273024 فٌصل فهد عثمان العدوانً الزهران11437007620ً

273024 عبدالمحسن نافل سعود السبٌع12437009699ً

273427.2 حسن ابراهٌم محمد عسٌري13437012326

274939.2 اسامة حسن موسى الزهران14437012833ً

273427.2 صهٌب هالل محمد الجزائري15437013893

272721.6مشعل عطٌه  محمد  الزبٌدي. 16437017083

273024 مراد صالح عبدالرحمن  أبوالخٌور 17437019412

274032 سعود مسعد عٌضه القرش18437019862ً

272923.2 احمد إبراهٌم عبدهللا السلٌمان19437020106

272419.2 نواف محمد  دخٌل القثام20437023181ً

273528 محمد ادرٌس عبده صمٌل21437030122ً

274334.4 معاذ  سهل عاٌض العتٌب22437030417ً

272318.4 عبدالرحمن محمد عبدهللا الغامدي23437031902

273528 حاتم تركً دخٌل هللا الحارث24437032318ً

272116.8 عبدالرحمن علً احمد الغامدي25437032951

272217.6 إبراهٌم علً موسى قحطان26437033431ً

274939.2 البراء فهد بن صالح عاشور27437034755
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282520 عبدالرحمن عبدهللا امبارك البركاتى1437000062

281814.4 محمد ماجد محمد الشرٌف2437001156

283931.2 سلمان محمد علً الزهران3437002946ً

283225.6 محمد أحمد عبدهللا باجعٌفر4437003533

282620.8 محمد عبدالعزٌز علٌثة الردادي5437003811

284233.6 عبدالرحٌم  عبدالرحمن  عبدهللا  السفٌانً 6437004162

281512 مؤٌد سعٌد خٌرهللا الزهران7437004867ً

284536 وائل محب الدٌن عبدالسبحان واعظ8437006259

282016 إبراهٌم سعٌد ابراهٌم المسعودي9437006514

282822.4 فاٌز سلٌم عاٌض القثام10437007463ً

282217.6 عبدالرحمن مبروك فرٌج االحمدي11437009878

284132.8 مؤٌد داود ابراهٌم هادي12437010615

283124.8 ساري عبدهللا حسن الشهري13437011712

284636.8 رامً فوزان بشٌر  السعٌدي14437013309

283628.8 تركً سعود علً طلبه15437013667

283729.6 سٌف مشعل سٌف المفرج16437014273ً

2897.2 محمد جابر محمد الثالل17437015241ً

282217.6 عوض سراج أحمد القاسم18437018468ً

282520 ٌاسر انس قاسم مصل19437019927ً

284636.8 معاذ عبدهللا احمد السفري20437020284

284536 عبداللطٌف سعود مسري العتٌب21437022800ً

283427.2 علً  ناصر احمد آل سفر22437031552

281612.8 مصطفى غازي مصطفى حولدار23437032405

282520 ماجد عٌد سمران النزاوي24437032730

284233.6 علً سعود سلمان اللحٌان25437033278ً

28129.6 عبدهللا تراحٌب عاٌض البقم26437033619ً
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292016 عبدهللا فٌصل محمد العصٌم1436001095ً

292923.2 سالم عطٌة هللا موسى الزهران2437000579ً

294334.4 بشٌر  جالل  بشٌر  فٌرق3437001396

291713.6 اسامه عبدالحلٌم حسن المٌمان4437001658

292217.6 عبدالعزٌز  احمد حامد المسعودي5437002067

294838.4 محمد حسن محمد القرن6437003804ً

292923.2 عبدالرحمن عٌظه احمد الزهران7437004441ً

293528 اسعد سلٌمان عبدالرزاق الحازم8437004790ً

292923.2 عمار اسحاق عبد الحمٌد كلنتن9437006069

293326.4 خلٌل  محمد عبدالمجٌد نور10437006182

294132.8 وائل   عطٌة  مشرف المالك11437008409ً

290 محمد علً موسى الشمران12437008680ً

29129.6 طارق  محمد احمد القرن13437009161ً

291411.2 عبدهللا عثمان محمد العدوان14437010785ً

292217.6 سعود فٌصل عبدهللا الغامدي15437010837

291814.4 عبدالملك صالح الدٌن عمر طوله16437015643

293729.6 حسن  سالم  ابراهٌم  الراشدي17437020272

292620.8 عبدهللا علً ابراهٌم الكنان18437025822ً

293427.2 أنس عبدربه سلٌمان الردادي19437028388

290 باسل حسن محٌا الحارث20437030310ً

294636.8 شادي سعد عواض السلم21437030892ً

293528 جمٌل أٌمن جمٌل حجازي22437031332

291915.2 احمد عبدهللا محمد امام23437031901

291814.4 ناصر عبدهللا أحمد المالك24437031972ً

292217.6 عبدهللا خضران سعٌد الغامدي25437032873

294233.6 ادٌب سامً جمٌل صٌرف26437035276ً
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302419.2 محمد صالح بركً المسعودي1436005362

303225.6 ماجد عٌسى ناصر سهل2436009039

302620.8 عبدالرحمن احمد علً احمد3436010970

304132.8 عزام زاهر عمر المرغالن4436011707ً

303729.6 عبدالرحمن صالح مبارك الحرب5436011804ً

302520 مساعد نافع مساعد القرش6436014329ً

302520  عبدالرحمن عبدالعزٌز احمد المالك7436019347ً

304233.6 بندر سهل رده الحارث8436021130ً

303528 عبدهللا عائض مسلط البقم9436024610ً

300 ابوبكر احمد ابوبكر باحاذق10436031607

300 حسن بلقاسم علً العقٌل11436035627ً

300 خالد خلف غازي العتٌب12437003404ً

304032 سلطان سعٌد دخٌل هللا الفهم13437003728ً

303326.4 وسٌم ممدوح عبدالجبار القرش14437004761ً

303124.8 خالد ناٌف محمد المصري15437005579

303729.6 عبدهللا  محمد  عبدهللا  العٌافً 16437009772

300 احمد بدر احمد الصاعدي17437010486

302721.6 ناصر سعود نوار المقاط18437010525ً

304132.8 محمد سعد راجح المالك19437015840ً

303124.8 ربٌع ماجد صالح مكاوي20437016031

303931.2 محمد جمعان صالح الزهران21437017322ً

303427.2 محمد مصلح عبدهللا المحمادي22437017971

302923.2 معدي الحسٌن معدي عسٌري23437020558

303628.8 ناٌف أحمد علً العتٌب24437029991ً

301814.4 مشعل  بن مبارك  بن منٌر  الشجعانً 25437031319

302116.8 عبدهللا علً عبدهللا الغامدي26437032640
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313427.2 مشاري علً حسن الدهاس1436008792

313628.8 فهد صالح محمد عل2436010419ً

314032 عبدهللا عٌضه محمد القرش3436030354ً

313326.4 راشد هادي علً شعلل4436036068

313830.4 رٌان عبدهللا سلطان الشرٌف5437000693

314435.2 فٌصل احمد علً الشهري6437001824

314435.2 ٌاسر سلٌم سعٌد الحرب7437002693ً

314132.8 عبدهللا مطر عٌسى المالك8437002727ً

314233.6 حسٌن  عبدهللا  محمد الحرب9437003111ً

313225.6 عبدالعزٌز علً احمد الفقٌه10437004225

313931.2 أحمد صالح احمد الصبح11437005035ً

313931.2 عبدهللا محمد علً مدخل12437005472ً

311713.6 سلطان دخٌل هللا معٌوف النمري13437005614

311310.4 باسل  عٌسى سند اللهٌب14437005619ً

312520 خالد عطٌة هللا عنٌة هللا المحمادي15437007445

312721.6 حمزة  عبد هللا عبد الهادي العمري16437009259

313729.6 عبدالرحمن حماد حماد القارزي17437013197

314636.8 حسٌن فارس حسٌن الهالل18437014268ً

312923.2 محمد رئٌف عبدالقادر خوقٌر19437015550

312620.8 ولٌد خالد مهٌوب نعمان20437017958

312419.2 محمد حسن علً العمري الزهران21437018560ً

311915.2 علً رٌاض علً الغامدي22437020883

313931.2 احمد سعٌد احمد الزهران23437021574ً

313628.8 احمد عبدهللا مكً منشاوي24437025820

313931.2 فهد عاٌض بعٌرص الجحدل25437027178ً

312520 محمد سعد سعٌد الشمرانى26437029734

312318.4 غالً  جمٌل هللا  توٌم السعٌدي27437031458


